
PROLETARI DIN TOÂTE ȚJLNLE, VNIȚt-VÂ !

ANUL XXVIII 4 PAGINI 30 BANI Joi 6 iulie 1972

ZECI DE MAEȘTRI
Al PAOflfl Șl PACAEI

• Un

afiș

ZIAR AL.CONSILIULUl NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

autentic examen preolimpic • Capetele de 
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c-

Ne mai desparte o singură zi de 
uvertura importantei competiții in
ternaționale de caiac-canoe „Rega
ta Snagov“. Vom putea urmări o 
întilnire între mari campioni ai 
padelei și pagaei. un autentic
xamen preolimpic în urma căruia 
antrenorii celor 13 reprezentative 
înscrise pe foile de concurs vor 
ști, desigur, să tragă concluziile 
necesare. Caiaciștii și canoiștii din 
Cuba, R. F. a Germaniei, Finlan
da și Cehoslovacia străbat — de 
pe acum — apele Snagovului, an- 
trenîndu-se alături de sportivii ro
mâni. Celelalte echipaje (din Uniu
nea Sovietică, Ungaria, R. D. Ger
mană, Austria, Iugoslavia. Bulga
ria, Spania și Polonia) urmează să 
sosească în cursul zilei de astăzi 
și vineri dimineață, pentru a fi 
gata de start miine, Ia ora 
cind va avea loc prima cursă 
calificare. Din loturile anunțate

X’. 
de 
de

DOUA SCHIFURI ROMANEȘTI
LA „REGATA LUCERNA"
Astăzi urmează să plece în El

veția echipajele de schif 2+1 și 
2 fără cîrmaci care, sîmbătă și du
minică, vor participa la „Regata 
Lucerna". Vor face deplasarea la 
această puternică competiție cano
torii S. Tudor, P. Ceapura, L. Lo- 
vrenschi (2+1) și I, Cacencu, Fr. 
Papp (2 f.c.).

oaspeti se desprind nume presti
gioase, familiarizate cu laurii cam
pionatelor europene, mondiale și 
ai Jocurilor Olimpice, apte să fi
gureze printre laureații de la Mun- 
chen. Uniunea Sovietică, de exem
plu, va fi reprezentată în „Regata 
Snagov“ de prima garnitură olim
pică, din care nu vor lipsi cart- 
ciștii A. Saporenko, K. Kostenko. 
V. Didenko, V. Moruzov, Liudmila 
Finaeva sau canoistul V. Iurccnkc. 
Delegația R. F. a Germaniei cu
prinde, printre alții, pe reputații 
canoiști Detlef Lewe, Hoffman ș: 
Glaser, iar cea a Austriei pe Pfaff 
și Seibold, campioni mondiali la 
caiac dublu. înscrieri la toate pro
bele prezintă și echipa Ungariei, 
din a cărei componență se desprind 
canoiștii T. Hichmann și G. Petri- 
kovics, campioni europeni și mon
diali. La aceste autentice forțe in 
sportul cu padela și pagaea se 
adaugă, desigur, puternica repre
zentativă a României, în frunte cu 
apreciații caiaciști A. Vemescu, M. 
Zafiu, V. Simiocenco, C. Coșniță, 
A. Sciotnic, Victoria Dumitru, Ma- 
ria Nistorov sau canoiștii Gh. Da- 
nielov, I. Patzaichin. Gh. Simionov, 
S. Covaliov. Iată deci capete de
af iș care vor asigura, cu priso
sință, calitatea întrecerilor progra
mate vineri (de Ia ora 17 — cali
ficări), sîmbătă (9,30 — recalificări: 
17 — semifinale) și duminică (9,30 
— finalele celor 7 probe olimpice) 
pe binecunoscuta pistă de apă a 
Snagovului.

De miine, tom putea urmări din nou, timp de trei zile, morișca podelelor 
tntr-un mare concurs internațional : „Regata Snagov" 

Foto : Dragoș NEAGU

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ATLETISM

CINCINALUL IN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE

REPORTAJ LA ZI: CUVINTUL HUNEDORENILOR
In citadela metalului fierbinte 

de la Hunedoara, în bazinul car
bonifer al Văii Jiului, în profun
zime sau in galeriile de suprafață 
din Poiana Ruscăi, pe schele, în 
fața tablourilor de comenzi ale 
„stelei de pe Mureș“, pe ogoare, 
pe tot pămîntul hunedorean — 
furnaliștii, oțelarii, siderurgiștii, 
minerii, constructorii, energeticie- 
nii, toți oamenii sînt angajați ple
nar pe marele front al muncii 
constructive în atmosfera plină 
de efervescentă creată de întîm- 
pinarea marilor evenimente poli
tice ale anului 1972.

La recenta Conferință extraordi
nară a organizației județene de 
partid Hunedoara, comuniștii, de
legați ai organizațiilor de partid

din județ, au dezbătut cu simț po
litic, cu profundă responsabilitate 
partinică, izvorftă dintr-o înaltă 
conștiință muncitorească, măsurile 
ce trebuie luate pentru înfăptu
irea exemplară a sarcinilor și an
gajamentelor asumate. Comuniștii 
își exprimă ferma lor hotărîre de 
a munci în așa fel îneît să răs
pundă cu fapte chemării patriotice : 
..CINCINALUL IN PATRU ANI ȘI 
JUMĂTATE !“

Acestei devize a tuturor colec
tivelor de muncă din întreaga

N. STANCIU 
coresp. județean

(Continuare in pag. a 2-a)

LA UZINELE „VULCAN"

ANGAJAMENTELE DEVIN FAPTE
# 15 000 000 lei la producție-marfă peste depășirea prevăzută inițial

• Beneficii peste plan —2000 000

• Tinerii sportivi contribuie din

care sînt intîmpina- 
Natională a parti

A vin tul cu 
te Conferința 
dului și cea de a 25-a aniversare a 
Republicii se simte din plin în rîn- 
dul muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor și funcționariloij de la 
uzinele ..Vulcan" din Capitală. A- 
cest harnic colectiv își alătură 
eforturile celor ale întregului po
por pentru îndeplinirea în condiții 
exemplare și înainte de termen a 
Cincinalului.

Pretutindeni, în atelierele și sec
țiile uzinei, cuvîntul de ordine 
este DEPĂȘIREA ANGAJAMEN
TELOR. Iar cifrele realizărilor sînt 
concludente. Cînd colectivul de Ia 
„Vulcan" s-a angajat să întîmpine

PETRA VOGT (R.D. Germană)
Șl TEREZA NOWAK (Polonia)

lei •

plin

cît mai

350 tone de oțel vor fi economisite

la obținerea acestor succese

însemnate macu succese
rețul eveniment din viata partidu
lui nostru, la indicatorul produc
ției — marfă era înscrisă o depă
șire a planului cu 10 000 000 lei. 
Iată,1 însă, că metalurgiștii și-au 
sporit acest angajament pină la o 
producție — marfă de 25 000 000 lei, 
din care s-au și real I.-at pînă acum 
peste 17 000 000 !

Un alt succes de searră înscris în 
cinstea Conferinței Naționale a

partidului a fost îndeplinirea in
tegrală a angajamentului la bene
ficiile peste plan în valcare 
2 000 000 lei.

Dar, strădaniile colectivului 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
funcționari de la uzinele „Vulcan'

de

Costin CHIRiAC

(Continuare in pag. a 2-a)

VALENTIN ILIE (Brăila) - conduce
A.m „Cupa orașelor" la ciclism

PENTATLONIȘTII CONCUREAZĂ SlMBATĂ SI DUMINICĂ LA BUCUREȘTI
f

POSIBILITĂȚI SA PROGRESEZE
_ purtfTe 4e Vedere _

Cea de a XVI-a ediție a „inter
naționalelor" noastre de pentatlon 
modern, recent desfășurată la Bu
curești, a avut și o semnificație a- 
parte, prin aceea că a prilejuit 
sportivilor și, deopotrivă, specialiș
tilor să constate în mod nemijlocit 
stadiul de pregătire în vederea J.O. 
de la Miinchen. Bineînțeles, ne-a 
interesat, în mod special, evoluția 
tinerilor noștri sportivi, aspiranți 
ia locuri în cadrul delegației olim
pice a României pentru apropia
tele J.O.

In compania unor redutabili 
pentationiști din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia și Ungaria, selec- 
ționabilii noștri au avut, în gene
rai. o comportare meritorie pe an
samblul celor cinci probe, cu atît 
mai mult cu cît, la călărie, de 
exemplu, unii dintre ei au avut 
neșansa de a fi tras la sorti cai cu 
posibilități foarte reduse, ceea ce, 
evident, i-a împiedicat să obțină, 
în final, un punctaj cu mult mai 
bun.

Avem în vedere și faptul că spor
tivii reprezentativei țării noajtre 
(Dumitru 

mescu și 
zentat, în 
ma oară 
media lor de vîrstă (22 de 
fiind una dintre cele mai 
dintre toate selecționatele națio
nale care vor lua parte la 
piadă. Pînă în acest an> ca juniori,

Spîrlea, Mariana Cos- 
Albert Covaci) s-au pre- 
acest sezon, pentru pri- 
în postură de... seniori, 

ani) 
mici

<1 Pină la această oră, sportivi din 16 țări pe listele 
de concurs O Astăzi-primele întreceri preliminare

ei au participat la 
campionatele mondiale 
rezervate categoriei lor 
de vîrstă, ocupînd, cu 
echipa locuil 6

5 în
, ceea ce 

destul 
posibilități 

perspectiva 
rezultate tot

locul 
în 1971, 

credem

în 1969, 
1970 și 
demon- 

de con- 
de 

înre- 
mai

locul 3 
strează, 
vingător, marile 
care dispun și 
gistrării unor

bune. In această privință, poate 
că nu este lipsit de interes, să 
arătăm că în acest sport atît de 
complex și de pretențios care 
este pentatlonul, vîrstă marilor 
performante este între 25—28 de 
ani, dar că valorosul pentatlonist 
maghiar Andraș Balczo, unul din
tre favoriți și la Miinchen, nu
mără nu mai puțin de 34 de ani. 
americanul Beck — 35 de ani, so
vieticul Oniscenco — 34 etc.

Față de 
în vedere 
teralitatea 
irilor care
și performanțele unui pentatlonist 
sînt determinate de o anumită ma
turitate biofiziologică și psihică, 

dublată de una tehnico-tactică, a- 
preciez că actualul nostru lot de 
sportivi are calități remarcabile 
care să-i permită. în continuare, 
un salt de calitate spectaculos. A-

această situație, avînd 
și faptul că multila- 
și complexitatea facto- 
condiționează evoluția

prof. IOAN MUREȘANU 
membru în Biroul Federației 

mâne de Călărie și
Pentatlon Modern

Campionatele internaționale de 
atletism ale României aflate la cea 
de a XXI-a ediție vor avea anul 
acesta un cadru cu totul inedit. 
Pentru prima oară, întrecerile a- 
cestui mare miting atletic, cu largi 
rezonanțe în lumea întreagă, se 
vor desfășura în același timp cu 
campionatele de seniori ale Româ
niei (a 56-a ediție). Este, în primul 
rînd, un mare cîștig pentru spor
tivi, atît pentru atleții români, ale 
căror pasionante dispute pentru 
tricourile și medaliile de campioni 
vor avea loc pe fundalul unei com
petiții de valoare europeană, cît și 
pentru oaspeții noștri, ce vor fi 
stimulați. în cursa pentru obține
rea unui pașaport olimpic, de 
prezența unor adversari ambițioși, 
pregătiți Dentru a obține rezistate 
optime. In perspectivă, deci, un 
spectacol atrăgător, în care vor e- 
volua cîteva staruri ale atletismu
lui internațional, 
mai 
tre.

Pe 
ta te 
confirmări nominale ale participan- 
ților, care îmbogățesc considerabil 
listele de concurs. Delegația R.D. 
Germane (alcătuită din 5 sportive) 
are în frunte o remarcabilă sprin
teră, pe Petra Vogt, triplă cam
pioană europeană în 1969, care a 
alergat în acest an 100 m în 11.6 
și 200 m în 23,8. Împreună cu ea, 
vor mai concura la București In
grid Mickler (59,27 m), adversară 
de bună factură pentru cvartetul 
de aur al discobolelor noastre, 
Brigitte Pohland, o talentată demi- 
fondistă ce poate ține (cu 2:02.5) 
trena Ilenei Silai, Maria Răbiger 
(cu 6,29 m la lungime) și Giesela 
Kîihne (54,1 pe 400 m).

Și forul de specialitate din Po
lonia a făcut cunoscute numele 
reprezentanților săi la „internațio
nalele" României. Ne-a reținut a- 
tenția de la început prezența Te-

rezei 
bune 
ba de 100 m garduri, creditată în 
acest an cu 13,0. Duelul ei cu Va
leria Bufanu va constitui unul din 
punctele de atracție ale progra
mului de sîmbătă după-amiăză. 
Delegația poloneză mai are în com
ponența sa pe WIodzimierz Soko
lowski, un specialist al prăjinei 
(cu 5,15 m în acest an), pe hurd- 
lerul Miroslaw Majrczak, fondistul 
Jan Wawrzuta și trei demifondiști 
de o bună valoare. Henryk Glowc- 
zewski, Michal Skowronek și Ze
non Szordykowski.

Astfel, pînă miercuri, organiza
torii erau în posesia înscrierilor 
unor sportivi din 16 țări (față de 
cele 13 s-au adăugat Norvegia, R.D. 
Germană și Polonia), de pe conti
nentul european și cel american,

Nowak, una dintre cele mai 
specialiste din lume în pro-

BRAȘOV, 5 (prin telefon de la 
corespondentul nostru județean).
Marți și miercuri, pe șoselele din 

împrejurimile Brașovului s-a
desfășurat cea de a patra etapă a 
competiției cicliste, dotată cu „Cu
pa orașelor". în cele două zile de 
concurs au avut loe întreceri deo
sebit de atractive, în care majori
tatea concurenților au dovedit o 
bună pregătire. Această etapă a 
fost dominată de disputa dintre se
lecționatele Brăilei și Brașovului, 
ocupantele primelor două locuri în 
clasament. Deși lipsiți de aportul 
iui Tiberiu Toro (aflat în Cehoslo
vacia), brașovenii s-au comportat 
bine, reușind să se apropie la un 
singur punct de actualul lider al 
clasamentului. Este demnă de evi
dențiat evoluția brașoveanului Zol
tan Elekeș, care ocupă de altfel, 
după două zile de concurs, locul I 
cu 35 puncte fiind de altfel și ani
matorul etapei.

In prima zi s-a disputat proba 
de contratimp — 15 km. — pe șo
seaua spre Zizin, cîștigată clar de 
Zoltan Elekeș în 20 :48. Pe urmă-

toarele locuri: Valentin Ilie (Brăila) 
21:16; Valentin. Hoța (Tg. Mureș) 
21 :37; Tiberiu Covaci (Cluj) 
21 :51 ; Andrei Derdeș (Cluj) 21 :52 
și Mircea Romașcanu (Buc.) 22:05.

Miercuri, s-a disputat proba de 
fond — șosea (50 km) startul și 
sosirea avînd loc la ieșirea din o- 
rașul Rîșnov. Rezultate: 1. Mihai 
Furnică (Ploiești) lh 21 : 22 
tan Elekeș (Brașov), 3. 
Ilie (Brăila), 4. Ștefan 
(Buc.). Aceștia împreună cu alți 
zece alergători au marcat 
timp cu învingătorul. Pe etapă, vic
toria a revenit selecționatei orașu
lui Brașov, cu 45 puncte, urmată 
de Brăila cu 40 puncte. Clasamen
tele generale după patru etape : 
ECHIPE — 1. Brăila
Brașov 194 p. ; 3 
INDIVIDUAL — 
(Brăila) 117 p. ; 
(Tg. Mureș) 98 p. 
(Brașov) 89 p.

Următoarea etapă, a V-a, va avea 
loc Ia Ploiești, în zilele de 29 și 
30 august.

; 2. Zol- 
Valentin. 
Popescu

același

195 p. ; 2.
Tg. Mureș 150 p ;

1. Valentin Ilie 
2. Valentin Hoța 
; 3. Zoltan Elekeș

Carol GRUIA

la Wimbledon, in semifinale ;

ILIE NASTASE MANUEL ORANTES
SI STAN SMITH JAN KODES

alături de cel
buni sportivi ai țării noas-

adresa federației de speciali- 
continuă să sosească zilnic

(Continuare in pag. a 2-a)
Olim-

feri s-a disputat etapa a doua a barajului pentru Divizia B la fotbal. în Capitală a avut loc meciul 
Delta Tulcea — Petrolul Moinești (3—2) Instantaneul nostru vă prezintă marcarea golului al doilea al tulce
nilor de către golgeterul lor, Pareș'ura. Citiți in pagina a 4-a, cronicile celor patru partide desfășurate la 

București, Rm. Vilcea, Hunedoara ji Ploiești.

(Continuare in pag. a 2-a)

Belgianul Karel Lismont, campion 
european de maraton in 1971. va 
lua startițl, la București. în cursa 

de 10.000 m

Citiți, în pag. a 4-a, relatarea trimisului nostru special la 
Wimbledon.

PE LITORAL
RAID-ANCHETA

aer liber, 
mai există și te-

CIND PISCINA, TENISUL SI AGREMENTUL
■>

FAC CONCURENTA MARII
Dreptunghiul a invms

între bicicleta-tandem și trăsură

Instructori sportivi, nu particu

lari puși pe chiverniseală!

Mărturisim 
la modă iii 
ne-a tentat și pe noi. apârind chiar ca 
posibilă pe ruta raidului nostru anche
tă. Constanta—Mangalia Ncrd. Dar cum 
norii care începuseră a se aduna vădeau 
o viteză de deplasare mai mare decit a 
telegarilor noștri, am optat, totuși, pen
tru „Dacia 1300“. Și. dincolo de regret, 
am rămas cu satisfacția că gospodarii li
toralului au început să apeJeze mai frec
vent la imaginație in ceea ce privește a- 
grementul in sezonul estival. A fost, de 
altfel, sentimentul pe care ni l-a hrănit 
întregul itinerariu parcurs.

es plimbarea cu 
acest sezon, pe

TOT PE ȘA.

trăsura 
litoral

Oglinda mării 
venit mai aproa
pe de Hotelul 
, Europa" din E- 
forie Nord. Noua 
piscină, inaugu
rată in acest se
zon, face astfel 
concurentă mării

EFORIE NORD. Ne oprim la comple
xul sportiv de lingă Hotelul ..Perla*4. 
Trei terenuri de tenis bituminizate, bine 
ingriiite (și deservite de 35 de rachete 
românești, fabricate la Reghin. împreună 
cu peste 100 mingi) îmbie la joc. Două 
persoane pot Închiria un teren contra 
cost (10 lei ora) și după efortul depus 
în fata fileului. noua piscină, alăturată 
(una din ultimele vestigii ale inițiativei 
..estetizante4* ale piscinelor în formă de 
„S”. abandonată in favoarea celei prac
tice. dreptunghiulare) sau. pur și sim
plu marea, pot răcori corpul și reda 
pofta de revanșă sportivă.

Obișnuit! cu courts-urile Mamaiei, am 
vrut să discutăm cu instructorul de te
nis al complexului. Ni s-a spus că e... 
pe drum, urmlnd abia să fie angajat. 
Pînă atunci Insă terenurile constituie un 
loc predilect pentru diverse persoane 
particulare venite să-și completeze ile
gal venitul, erijîndu-se în profesori d? 
tenis sau în parteneri de ocazie. I.H.R. 
Eforie Nord are cuvîntul !

Ce faci, dacă vii pentru tenis și te
renurile sînt ocupate? încaleci șaua uneia 
din cele 22 de biciclete aflate la dispo
ziție (5 lei ora) și pornești la drumeție 
pînă îți vine rindul în fața fileului. Nu 
poți spune, deci, că organizatorii te lasă 
să te plictisești sau că nu-ți oferă posi-

biljtâti de mișcare în 
ales că la Eforie Nord ----- -------- .
renul de tenis de lingă Hotelul „Dună
rea" si moderna piscină de la „Europa" 
(de această dată dreptunghiulară. C-— 
aptă și pentru cursuri de învățare a îno
tului sau pentru întreceri sportive ami
cale), creație a acestui sezon.

deci

CA SĂ AJUNGI TN OLIMP...

...nu trebuie să fii vreun zeu, ci doar 
să urmezi șoseaua ce trece pe lingă lacul 
Tatlageac. Localnicii spun că această în
tindere de ape. vecină cu marea, n-ar 
fi mai preios ca surata sa. Teehirgh'.ol, 
decit poate In ceea ce privește amena
jarea. Și. intr-adevăr, privind cit de go
laș este Tatlaaeaeul nu l-am putut con
trazice si. totodată, nu ne-am putut cori 
gindul că aici ar fi locul unei noi și mo
deme baze nautice și de agrement. Poa
te că miine-poimiine. cind ultima croa
ție a salbei de stațiuni a litoralului — 
Olimp — va intra în circuitul deplin al 
turismului intern și international, foru-

rile de resort vor încadra și Tatlageacul 
în planurile lor.

Pînă atunci, Ollmpul oferă In premiera 
acestui sezon : modernul său 
găzduind 8 piste de bowling și 4 de po
pice. o sală cu Jocuri mecanice, mese de 
ping-pong și biliard. In fata clădirii — 
replică fericită a inspiratei soluții ar- 
hitectonioe Si funcționale care este ho
telul „Amfiteatru" 
nlti 10 „Pegașl" - 
ia

bowling,

— se aflau prlpo- 
tandem dispuși să 

în șaua lor pe amatorii de clclotu-

TRĂGĂTORI ROMANI 
CONEIJREAlA 
LA BELGRAD

Raid-anchetă realizat' de
Paul SLAVESCU

cu concursul corespondentului 
județean

Cornel POPA

Foto : Mircea RADULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Intre 7 și
Belgrad un __ .........._____
de tir la care și-au anunțat pre
zența sportivi din R.D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și Iugo
slavia. Din delegația țării noastre, 
care a părăsit ieri Capitala, fac 
parte, printre alții, life Codreanu, 
Marin Marin, Laurențiu Ilovici, 
Dan Lucache, Vasilica Manea. An
gela Tudorică, Aurora Podaru, Mi
hai Teodor s.a.

9 iulie va avea loc la 
concurs internațional



Sportul Nr. 7107

(pi 11 telefon). în 
din localitate s-au 
mei amical, repre-

IN MECI AMICAL

SELECȚIONATA ORAȘULUI SKOPLJE - ROMÂNIA 13-13

vl P00 x®7.
POLOIȘTII

AUSTRALIENI VOR JUCA LA BUCUREȘTI

riportaj LA ZI: CUVINTUL HUNEDORENILOR

SKOPLJE. 5 
sală sporturilor 
întîlnit, într-un 
zentativa de handbal masculin a 
României și Selecționata orașului 
Skoplje. După o primă repriză în 
care handbaliștii iugoslavi au avut 
inițiativa și au condus la pauză

cu scorul de 8—7, jucătorii români 
au echilibrat situația, 
partida la

Astăzi, 
susține un 
compania 
niei.

încheind 
egalitate : 13—13.
handbaliștii noștri vor 
nou joc de verificare în 
Selecționatei Macedo-

Echipele Greciei și Canadei in turneul olimpic

(Urmare din pag 1)

țară, hunedorenii i-au răspuns 
prin noi angajamente. Iată cîteva 
inițiative i

tățn cu 50 la sută ; 700 tone me
tal economisit — la blumingul 
„1300" de la Hunedoara;

• Laminate de cea mai bună ca
litate, livrate în 
șabile ;

condiții irepro-

• Fiecare .tonă 
concordanță cu

tractuale ;
• 10 000 tone blumuri și semifa

bricate prin creșterea productivi-

de oțel — In 
prevederile con-

„ȘTAFETA ISCUSINȚEI 
Șl ÎNDEMÎNĂR1!" 

LA ORIENTARE TURISTICĂ
In Pădurea Rotundă, de lingă Reel-.r. 

Consiliul județean Mureș al Organiza
ției Pionierilor, cu 
locale, a organizat un interesant 
curs de orientare turistică 
trofeul ,,Ștafeta iscusinței 
nării”.

La întrecere au participat echipe 
cîte —
gh-n 
nești-Isticeu, __  _____
alte localități mureșene, care s-au 
trecut în cadrul cestui concurs.

Lungimea traseului a măsurat 
participanții avînd de parcurs 

cu efectuarea mat 
ca de pildă: 
de nuieie 
acordare 

cu fa
)le

Echipajul

sprijinul organelor 
con- 

dotal cu 
91 iruLemi-

inte 
rită

Toate obiectivele predate îna- 
de termen, cu eficiență spo- 
— ia I CJ5. Hunedoara;

• Noile investiții — înainte de 
termen, cu costuri reduse (anga
jamentul constructorilor 
lea Jiului) ;

din Va-

• 30 000 tone minereu 
peste plan — deviza 
din Teliuc ;

PATRU SPORTIVI

ROMÂM CONCUREAZĂ LA SYRACUSA
minerilor

• Pînă la Conferința Națională 
— 5 000 tone de fontă cu cocs eco
nomisite — la furnalele Hunedoa
rei ;

• Furnalul nr. 9, de 
de la Hunedoara, va fi 
derurgiștilor cu 10 zile

I» 
vom 
lună.

,.La fiecare abataj frontal 
realiza în plus. în fiecare 
cîte două cicluri complete" 

— inițiativa Eroului Muncii So
cialiste Petre Constantin, miner șef 
de brigadă la E. M. Lupeni ;

• La Centrala m 
feroase Deva se va 

producție de 6 
aplicarea unor 

ii si inovații;

oe 
prin 
venț

1 000 m.c., 
predat si- 
înainte de 

termen — angajamentul construc
torilor de la I.C.S.H

După cum se poate desprinde din 
aceste cîteva angajamente și ini
țiative hunedorene, munca creatoa
re și abnegația colectivelor de pe 
aceste străvechi meleaguri au 

ale marii 
hunedorenii 
evenimente

fierbinți 
înțeleg 

marile 
nostru.

ANGAJAMENTELE DEVIN FAPTE

loan PAt’Ș — coresp.

10 concurenți din Sighișoara. 
Tg. Mures Să. :;a-. .. ..

Jabenița, Gomești șl

fazei județene

(Urmare din pag J

se

(Urniare 
din pag 1)

ren variat, 
probe aplicative 
sub un gard 
tare cu busola, 
ajutor, semnalizare 
cere peste diferite obstaoo’

Iată clasamentul : 1.
merarii” al Casei pionierilor c 
ghin; 2. Echipajul „Șoimi:- al Li 
nr. 2 Reghin. 3. Echipajul 
lui Iancu“ din Ib&neștMsticeu.

Etapa finală a compel:::?: v 
loc, între 26 iulie—8 august, ia C 
în județul Hunedoara.

P-irtan de venituri
ECONOMIILE DE METAL 
ia!, angajamentul a fost di 
one. Sporind eforturile, la capă
tul unor căutări laborioase, an
gajamentul a fost majorat cu în
că 100 de tone. Fină in prezent a 
fost economisită o canll ate de 
220 tone de oțet Așadar, mai multe 

riitâți de pompaj pentru indus- 
a petrolieră si cazane de aburi 

principalele produse ce 
alizează la uzinele „Vulcan" 
r fi obținute din oțel economi-

fost dec.arată „decada record", 
Lmp in care se va înregistra cea 
mai mare producție a anului.

La aceste succese își aduc contri- 
b..;:a ș. sportivii. Cazangiul Teodor 
Florescu, lăcătușul Gheorghe 
ghel — din echipa de rugby 
can), care a promovat anul 

riz:a A. sudorul Stelian 
âtușul Petre Goran — 
s echipa ce a promovat Si ea 
Kxsta într-o categorie superi

oară („Onoare"), lăcătușul mecanic 
Constantin Popa, sudorul Nicolae 
Pîrvan Șl lâCăt ușul Ion Marin — 
componenti ai echipei de lupte gre
ce-rom ane Metalul, care activează 
în Divizia A. sint doar cițiva dintre 
tinerii destoinici, atît în producție, 
cit și pe terenurile de sport.

La ora cînd încheiem ediția, în 
orașul italian Syracusa încep pri
mele întreceri ale marilor con
cursuri internaționale de înot do
tate cu „Trofeo di sette colii" (pen
tru bărbați) și „Trofeo dei naxl- 
gli" (pentru femei) la care parti
cipă și patni sportivi români; 

Marian Slăvit, Eugen Aimer, 
Dietmar Weiterneck și Anca Groza, 

înainte de pisarea în Itâlîa, Ai
mer și Wetterneck atr realizat re
zultate meritorii in cadrul unui con
curs de yerifiqare. Primul a fost 
cronometrat în 4:22.6 pe 400 fn li-' 
ber. iar al doilea a obținut 4:56,8 
pe 400 m mixt (la 0.5 sec de recor
dul național), timpi care confirmă 
buna lor pregătire. Și bucureștea- 
nul Marian Slavic este capabil de 
a face o frumoasă figură la Syra
cusa, unde probele se desfășoară la 
lumina reflectoarelor. Zilele trecute, 
la Wiener Neustadt, concurînd în- 
tr-un bazin de 33 m, el a obținut

Peste cîteva zile își va începe tur
neul în Europa echipa de polo a*Aus- 
traliei, una dintre cele 16 finaliste 
ale competiției olimpice de la Mun
chen. Sportivii de la Antipozi vor 
evolua în Spania, Italia, Iugoslavia, 
Ungaria, iar în continuare var sus
ține două partide, amicale cu re
prezentativa României la Bucu
rești.

Este pentru prima dată cînd se
lecționata australiană ne vizitează 
țara. Poloiștii români au mai în
tîlnit această echipă în urmă cu 
16 ani, la J.O. de la Melbourne, și 
atunci victoria a revenit echipei 
noastre cu scorul de 5—2.

Meciurile . România—Australia au 
fost programate în zilele de 24 și 
25 iulie, în bazinul Dinamo din Ca
pitală, și ele vor fi conduse de cu-

noscutul arbitru internațional Ju
lien Bauwens

MODIFICĂRI in lista fina
listelor LA OLIMPIADĂ

Federațiile de specialitate din 
Rhodezia de Sud și Brazilia au a- 
nunțat recent F.I.N.A. că echipele 
lor de polo nu vor lua parte la tur
neul olimpic de la Munchen. In lo
cul acestora a fost admisă partici
parea selecționatelor Greciei (cla
sată pe locul IV în turneul de cali
ficare european — Munchen 1972) 
și Canadei (locul IV la campionatele 
panamericane din 1971). Cele 16 e- 
chipe finaliste vor fi repartizate 
în 3 grupe eliminatorii după o tra
gere la sorți ce va avea loc în ziua 
de 22 august la Munchen.

$1

car

An- 
( Vul- 
acesta 
Marcu 
fotba- CURSURI DE INIȚIERE PENTRU

AMATORII BUCUREȘTENI
de joi, „Tenis Club

63.
Cu începere _ , „ 

București- (calea Plevnei nr. 
tel. 14.88.59) organizează cursuri de 
inițiere la tenis cu o durată de 
30 de zile. Relații pentru înscrieți 
se poc obține zilnic. între orele 
9—12 ți lfr—19,30, la sediul clubului.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI

1:58,4, la 200 m liber, cifră promi
țătoare pentru actualul său stadiu 
de pregătire. Citiți în numărul nos
tru de mîine primele rezultate iile 
acestor concursuri.

Adnotări la campionatul divizionar feminin

PERFECȚIONAREA— CUVÎNT
dru Andrei (Voința 
eupat, grație unui 
genitate și unor individualități (Cor
nelia Petrușcă, Crista Szocs și Cor
nelia Grecescu) tn formă mare, pri
mul loc în clasamentul final.

Bilanțul ar fi fost pozitiv pentru 
toată lumea, dacă antrenorii și in
structorii echipelor situate în veci
nătatea animatoarelor și in partea a 
doua a clasamentelor în serii, ar fi 
acordat atenția cuvenită aplicării 
principiilor moderne de pregătire. O 
parte din formații: Voința Oradea, 
Dermagant Tg. Mureș, Petrolul Băicoi, 
Voința Ploiești și altele, rezumîndu-se 
doar la ședințe de lansări, au jucat 
bine pe arenele proprii, iar atunci

• Campionatul divizionar de popice, 
rezervat echipelor feminine, a marcat 
un evident salt calitativ, pretenden
tele la titlu — în număr sporit față 
de anii trecuți — angajîndu-se în- 
tr-o pasionată dispută pentru califica
rea în turneul final, soldată cu re
zultate superioare. Ultimele etape ale 
competiției au dat cîștig de cauză 
formațiilor Voința București, Laro- 
meț București, Rapid București (se
ria Sud), Voința Tg. Mureș, C.S.M. 
Reșița și Voința Cluj (seria Nord), 
care, de fapt, au reluat de la capăt 
(într-o dispută tur-retur contra scor), 
lupta pentru cucerirea tricourilor de 
campioane. Rezultatul se cunoaște, 
elevele antrenorului emerit Alexan-

DE ORDINE LA ECHIPELE
București) au o- 
pi us de om o-

DIN PRIMUL EȘALON

Cifră care va 
cursul zilei de

ASTĂZI PRIMELE ÎNTRECERI 
PRELIMINARE

Așa cum v-am mai informat si în

crește probabil in 
astăzi.

numerele noastre trecute, ediția 
din acest an a Campionatelor in
ternaționale ale României are și un 
mic preambul. Pentru a oferi con- 
curenților condiții de participare 
cit mai apropiate de cele de 
J.O., organizatorii au hotărit ca 
o serie de probe participanții 
fie supuși unui test complet, 
serii și semifinale în cursele de

la 
la 
să 
cu 
a-

lergări și calificări la sărituri sau 
aruncări. Programul acestora este 
următorul:

ASTĂZI, DE LA ORA 17 : 800 m 
femei (serii) ; ORA 17,10 : 1 500 m 
femei (serii) ;

VINERI. DE LA ORA 10 : triplu- 
salt (calificări) și greutate femei 
(calificări) ; ORA 10,30: disc femei

(calificări); ORA 17: 800 m femei 
(semifinale) ;

SÎMBATA. DE LA ORA 10 : 
Lungime femei (calificări), înălți
me femei (calificări) și 100 m gar
duri femei (serii). Proba de 20 km 
marș este programată dimineața, 
de la ora 8, la pădurea Băneasa. 
întrecerea pentatlonistelor va avea 
loc miecuri 12 iulie, de la ora 17 
(100 m garduri, greutate și înălți
me) ți joi 13 iulie de la ora 13 
Oungitne și 200 m).

BULETINUL SOSIRILOR

• Aseară, la ora închiderii edi
ției, erau așteptați la aeroportul 
Otopeni, atlețij din Venezuela.

• în cursul după-amiezii de as
tăzi urmează să sosească 
din R F.
Bulgaria, 
Norvegia

a Germaniei, 
Danemarca, 

ți Suedia.

sportivii 
Polonia. 

Finlanda,

„MEMORIALUL ZENO DRAGOMIR"
LA A IV-a EDIȚIE

Car aș
ii iu-

compe-

In organizarea C.J.E.F.S. 
Severin va avea loc marți 
lie, la Reșița, tradiționala 
tiție atletică ,,Memorialul Zeno Dra-
gomir"', aflat anul acesta Ia cea de 
a IV-a ediție.

Șerban loan sărind 2.11 m la Viena, in 1970. Va repeta el această performa-.ță 
sîmbătă după-amiază, îndeplinind astfel baremul de participare la J O. ■’

CONCURSURI
LICEUL Nr. 2 PLOIEȘTI-CAMPION PENTRU A TREIA OARĂ

LA TETRATLONUL ȘCOLAR
JUDEȚENE DE PARAȘUTISM

Campioanele pe 1972. sus (de la stingă la dreapta) — Cornelia Petruscă, 
căpitanul echipei. Valeria Dumitrescu, Eva Litași, Alexandru Andrei, (an
trenor), Cornelia Grecescu. Crista Sz5cs. jos — Constanța Maricea, Maria.
Armeana fi Elena Bălașa Foto : C. SATMARI — Galați

Simbătă la Tg. Mureș 
ÎNTRECERI DECISIVE ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Preliminariile C.C-E. la popice 
din grupa în care a fost repartiza
tă și reprezentanta țării noastre, 
Voința Tg. Mureș, se apropie de 
sfîrșit. Recent, au avut loc la Za
greb disputele penultimei etape, 
încheiată, conform așteptărilor, cu 
victoria gazdelor :

1. Medvescak Zagreb 6130 p.d., 
2. Voința Tg. Mureș 5813 p.d., 3. 
Ferencvaros Budapesta 5551 p.d.

Clasamentul general după două 
etape : 1. Medvescak 5 p., 2. Ferenc
varos 4 p.. 3. Voința Tg. Mureș 3 p.

Ultima etapă a grupei se va des
fășura sîmbătă la Tg. Mureș, în 
organizarea echipei Voința din lo
calitate. Conform calculului hîrtiei.

popicarii români pot cîștiga aceas
tă confruntare, iar sportivii ma
ghiari, ar putea, să-i depășească 
pe cei iugoslavi și astfel toate echi
pele pot ajunge, în urma acestei 
etape, la egalitate de puncte. în 
această situație, echipa care va 
rămîne în cursa pentru trofeu va 
fi decisă de numărul popi
celor doborîte în cele trei întîl- 
niri. Jucătorii iugoslavi au, în 
prezent, un avantaj de peste 300 
p.d. față de echipa Voința și aproa
pe 400 p.d. înaintea popicarilor ma
ghiari, cifre destul de greu, dar 
nu imposibil, de refăcut- Prin ur
mare, se anunță o întrecere aprig 
disputată.

cînd au trebuit să înfrunte particu
laritățile pistelor din deplasare, au 
capotat. Antrenamente fractionate, 
adică fără exerciții fizice sau jocuri 
școală în care să se studieze condi
țiile partidelor ce urmau a fi susți
nute pe teren străin au caracteri
zat pregătirea efectuată în majori
tatea secțiilor fruntașe, constatîndu-se 
următoarele deficiențe:

— cu mici excepții, sportivele lan
sează la primul popic, în speranța 
că bila va ajunge intr-unui din cele 
două culoare mari și, în consecință, 
au spart exasperant la „pline";

— nu se posedă a doua lovitură la 
„izolate", lrosindu-se multe lovituri 
Ia figuri destul de simple;

— se ratează adesea, din cauza im
preciziei, înregistrîndu-se un procent 
de bile... goale, nepermis de mare 
pentru jucătoare divizionare;

•— în sfîrșit se lucrează prea 
puțin sau de Ioc pentru mobilitate, 
dezvoltarea îndemînării și rezistenta 
specifică.

Iată, așadar, cîteva elemente care 
denotă că atît tehnicienii cit și spor
tivele vizate au abdicat de la res
ponsabilitatea fiecăruia în respectarea 
programului de instruire. Dacă vrem 
să facem primul pas spre o temei
nică pregătire metodică, trebuie să 
schimbăm optica asupra intensității și 
conținutului antrenamentului. Și încă 
un lucru foarte important: ar fi ex
trem de util ca specialiștii federa
ției să organizeze, în perioada vacan
ței, un curs de împrospătare a cunoș
tințelor cadrelor tehnice, cu ultimele 
noutăți desprinse din desfășurarea 
C.M. de la Split.

Traian IOANIJESCU

BOGAT PROGRAM
COMPETITIONAL
IN LUNA IULIE

In cadrul minunat pe care-1 o- 
teră stadionul 
peste 200 de . .
zentînd cele 12 echipe calificate 
în etapele de 
sîmbătă și duminică finala campio
natului de tetratlon al școlilor gene
rale și al pionierilor.

întrecerea a însemnat un frumos 
succes pentru atletismul școlar, 
scoțind în evidență imensul rezer
vor pe care acesta îl are la dispo
ziție. Finala organizată de către 
Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului în colaborare cu Consiliul Na
țional al pionierilor și C.N.E.F.S. 
a servit în același timp și drept 
selecție în vederea tetratlonului 
internațional al prieteniei care se 
va desfășura la sfîrșitul lunii în 
R.P. Mongolă.

Eroii finalei întrecerii din Poiana 
Brașovului au 
elevii Liceului 
care pentru a 
să cucerească titlu! de campioni 
școlari.

Neobositul profesor Emil Postol- 
nicescu și tînărul profesor Vasile 
Roșea, conducătorii echipei, pot fi 
pe drept cuvînt mulțumiți ; ei au 
realizat o performanță, cu care pu 
ține școli se pot mîndri.

Tetratlonul școlilor generale 
deschis elevelor și elevilor de 13 și 
14 ani este o competiție poliatlcti- 
că, pe echipe, cuprinzînd următoa
rele probe: 60 m, lungime, înăl
țime și aruncarea mingii de oină. 
Acest concurs are darul să pregă
tească elevii și echipele pentru 
pentatlonul atletic școlar — rezer
vat elevilor din licee și școli pro-, 
fesionale, și constituie una din cela 
mai populare întreceri atletice or
ganizate în țara, noastră, reușind 
să angreneze în fiecare an sute de 
mii de elevi și mii de echipe.

Ca în fiecare sezon și de data 
aceasta numeroase premii au răs
plătit eforturile elevilor și munca 
profesorilor, iar echipa campioană, 
ca și o serie de elevi care s-au 
distins în mod deosebit au fost tri
miși în tabăra de pregătire a Fe
derației române de atletism de la 
Predeal.

din Poiana Brașov, 
tineri atleți, repre-

zonă, și-au disputat

fost, fără îndoială, 
nr. 2 din Ploiești, 
treia oară au reușit

Printre aceștia se numără eleva 
Lucia Boboc de la Sibiu și Vasile 
Moraru, de la Liceul D. Cantemir 
djn Iași, campionii tetratlonului 
din acest an.

Ia.tă acum și rezultatul campiona
tului, ediția 1972 : Liceul nr. 2 
Ploiești 2 731 p, Șc. gen. 18 Sibiu 
2 352 p, Liceul D. Cantemir Iași 

■’£.408 p.'Școala generală 2 Craicva 
2 275.- . . J
2 214 p. Școala generală 11 
Mare 
1 Codlea 2 091 p, Șc. generală 1 
Buzău 2 053 p, Șc, generală 6 Ga
lați 
tc-ști 
rești

P; Șc. generală

2104 p, Școala

2 Reșița 
Baia 

generală

1 990 p, Șc. generală 10 Pi-
1 971 p. Șc. generală 82 Bucu-
1 863 p. ’

prof. CAMIL MORȚUN

Bra
a a’
.7 '

odromul Ghim—

meliorarea pei
In ultimele

•tic 
județene (prima 
tuiui republican 
tapă de calific; 
mâtoare, concn

Concursul a 
desfășurat tn 
de Ia 1000 m 
fix; 2. salt de 
liberă pîr.ă la 
cutarea gamelor de acrobație.

;ek>r.
ei zile ale

5 cozii

1 de parGiSsitis m). e— 
are pentru faza ur- 
irsurile iirterjuriețepe. 
fest individual ți s-a 
două probe: L Salt 
cu aterizare la punct 
la 2 000 m eu cădere 

30 secunde și exp
iată

PENTATLONIȘTII ROMÂNI
(Urmare din pag. I)

cești băieți, dacă vor munci cu și 
mai multă- sirguință decît pînă 
acum, .jgțtf constitui o reprezenta
tivă de nădejde pentru următoarea 
ediție a Olimpiadei, cea de la Mon
treal, din 1976.

In ceea ce privește recentul 
examen pe care l-au trecut, după 
părerea 
pionatele 
cred că 
toți specialiștii prezenți la între
ceri, că Spîrlea, Cosmescu și Co
vaci formează o echipă care ar 
putea evolua la un nivel mulțu
mitor chiar și în acest an. la 
Munchen. Din informațiile pe care 
le deținem, la apropiatele între
ceri olimpice din capitala Bava- 
riei vor fi prezente 17—18 repre
zentative. naționale, și în. plus, un 
număr apreciabil de concurenți 
individuali din alte 6 țări, ceea 
va face ca numărul pentatlonis- 
tilor să depășească 60 — un ade
vărat record în materie de parti
cipare.

După opinia mea. față de forma 
arătată în diferitele verificări din

mea, cu bine, la cam- 
noastre internaționale, 

a fost edificator pentru

pregă-

acest sezon, față de valoarea 
nerală a sportivilor ce vor fi 
gajați în marea confruntare olim
pică de la 
în intervalul 
mai rămas 
J.O. există 
muncă fără de nici o fisură, bene
ficiind de condițiile materiale de 
care dispun, tinerii noștri sportivi 
să-și sporească potențialul de 
concurs și să evolueze, la Munchen, 
în mod onorabil, avînd posibili
tatea clasării între echipele ce se 
vor situa între locurile 6—10.

Această posibilitate este perfect 
realizabilă cu condiția, 
am 
cea 
jare 
zic 
al lotului (Gh. Tomiuc-coordonator. 
și atletism, I. Bîrioiu-călărie, N.
Marinescu-scrimă, I. Tripșa-tir, 

R. Drăgușanu-înot). Va trebui, de 
asemenea, ca Și îndrumarea fede
rației de specialitate să fie mai 
activă «i mai exigentă.

Munchen, consider că 
de 51 de zile care au 
pînă la deschiderea 

premise ca printr-o

așa cum 
mai spus, a unei munci de 
mai bună calitate, cu o anga- 
totală a fiecărui sportiv, dar, 

eu, și cu a fiecărui antrenor

Sportul cu motor programează în 
luna iulie cîteva concursuri deo
sebit de atractive.

Cel mai important dintre aces
tea, etapa a IlI-a a „Cupei Dunării", 
se va desfășura la Brașov și va 
reuni la start pe cei mai valoroși 
motocrosiști din Bulgaria, Cehoslo
vacia, Iugoslavia, Ungaria, U.R.S.S. 
și, bineînțeles, România. Disputele 
vor avea loc pe un traseu amena
jat pe Valea Răcădăului, în ziua 
de 16 iulie. în clasamentul pe echi
pe al acestei ediții (a II-a) conduce 
reprezentativa U.R.S.S. urmată de 
Cehoslovacia și România. Probabil 
că din formația țării noastre nu 
vor lipsi alergătorii Șt. Chițu, A. 
Ionescu, M. Banu și A. Crisbay.

Duminică 9 iulie, la Baia Mare, 
se va disputa etapa a II-a a cam
pionatului republican de viteză ne 
circuit, în organizarea , asociației 
sportive Motorul și C. E.F.S. Baia 
Mare. Iată cîștigătorii primei etape 
cl. 70 cmc. — G. Sechenstein 
(C.S.M. Reșița) ; cl. 125 cmc. — 
Al. Ionescu-Cristea (Oțelul Galați) : 
™ "5 cmc. — W. Hierschvogel

cl. pînă la 510 
Bejan (C.S.M. Reșița);
și I. Ciorbași fAutn

3. Marin Neagu, 4. Ma-

primii clasați la ambele probe, ca
lificați pentru etapa următoare: Ae
roclubul „AUREL VLAICU» BUCU
REȘTI : 1, Mihai Mărăscu, 2. Emil Du- 
mitrașcu,
rian Sin, 5. loan Alebuz; Aeroclubul 
BUZĂU : 1. Gh. Băleanu, 2. B. Radu, 
1 Valentin Dobrilă, 4. S. Ancuța, 
5. Marin Stancu; „OȚELUL" GA
LAȚI: L Aurei Vornicescu, 2. Vla- 
dimir Peîa, 3. lordache Basalic, 4. 
Grigore Basalic, 5. Iancu Ceapă.

Rezultatele 
forma bună 
de punct fix 
iar la proba 
mai bune au 
clubului bucureștean. La reușita în
trecerilor un aport deosebit a adus 
echipajul avionului AN2, alcătuit 
din pilotul Marin Nicolae și meca
nicul Minări Torcătorul.

cpncurșqlui , . confirmă, 
a echipelor, la proba 
echipa „Oțelul" Galați, 
de acrobație rezultate 
obținut sportivii aero-

orof. Gh, VĂLEANU
antrenor de parașutism

CAMPIONATUL

DE CALIFICARE PENTRU DIVIZIA B
In zilele de 7, 8 și 9 iulie va avea 

loc campionatul de calificare pen
tru promovare în divizia B. La bă
ieți s-au înscris 11 echipe, care au 
fost repartizate în trei grupe după 
cum urmează:

Zona I, Ia Pitești: C.S.U. Pitești, 
'Proiectantul Rm. Vîlcea, Vrancea 
Focșani și Sportul studențesc Hune
doara;

Zona a II-a. Ia Baia Mare: I.M.F. 
Tg. Mureș, C.S.U. Baia Mare. Sănă
tatea Dorohoi și Clujeana Cluj

Zona a IlI-a, la Reșița: C.S.M. 
Reșița, Medicina Timișoara și Me
talul Drobeta Tr. Severin.

Primele clasate în fiecare grupă 
vor promova în divizia secundă, a- 
lături de IEFS II, care a cîștigat 
seria de la București.

La fete, campionatul de califi-

care nu se va disputa, deoarece 
s-au înscris doar... 3 echipe, adică 
atitea cite trebuie să promoveze. 
Federația va lua în discuție aceas
tă situație.

cl. 175
(C.S.M. Reșița) ; 
cmc. — ~ ‘
ataș —
Baia Mare).

Tot la 9 
la Brașov, 
Naționale a 
republican de motocros, organizat 
de Federația română de motociclism 
în colaborare cu C.S. Steagul roșu.

în ziua de 23 iulie, la Sibiu, va 
avea loc etapa finală (a Vl-a) a 
campionatului republican de dirt- 
track

FI. 
St.

iulie se va desfășura, 
în cinstea Conferinței 
partidului, un concurs

CÎND PISCINA, TENISUL SI AGREMENTUL
xz

FAC CONCURENTĂ MĂRII
9

(Urmare din pag. /) nelor „Transilvania". „Moldova",■ „Va
lea Oltului", „Crișana" si „Amfiteatru".

rism iar tn portbagajul aflat in... fa
tă, pe cei mai mici vizitatori ai Oliijt- 
pului. Și după cum ne-a spus respon
sabilul complexului de agrement, 
Frederich Elges, solicitările sint remar
cabile. comparabile cu cele ale pisci-

GEMENII

Ku n p-.a.e să ajungi in Olimp, fără să faci un popas la noul și modernul Bottling.

Ea saturn am găsit un frate geamăn 
al bowlingului de la Olimp, oare 
urmează să fie dat în funcțiune. Pînă 
am ajuns însă la Satana, am con
semnat ultimele noutăti ale sezonului: 
la Neptun două piscine acoperite fia 
hotelurile „Doina" sî Sulina") și una 
In aer liber (la „Miorița"), la Jupiter 
— trei piscine, un teren de volei cu 
zgură (la „Capitol"), șj unul de mini
golf, cursul de inițiere In dreptul yo- 
lelor: la Venus — două piscine la Com
plexul „Pajura", un teren de minigolf 
și un... teatru de vară (350 de locuri, 
inaugurarea la 15 iulie). Și ca să re
venim la Saturn, să adăugăm că și aci 
construcția piscinelor a dominat pre
mierele aoestui sezon estival, avtnd și 
un element inedit : celor trei noi pisci
ne dreptunghiulare, li s-a alăturat și 
o minipiscină pentru viitorii înotători, 
aflat! acum la primele contacte cu 
apa bazinelor.

★
După cum ni s-a spus la I.H.B. Man

galia — gospodarul stațiunilor Saturn, 
Venus. Jupiter — turismul modem, va
canta. nu poate eluda sportul și agre
mentul. Și. spre deosebire de alte se
zoane. declarațiile de principiu nu au 
mal lost infirmate de realitate. în ceea 
Ce privește baza materială nici măcar pe 
ici, pe colo.

Este evidentă preocuparea forurilor de 
resort pentru diversificarea posibilități
lor de a face sport, de a beneficia de a- 
grement pe litoral. Caracteristice acestui 
sezon ni se par: „explozia" in lanț a 
piscinelor, priza pe care o are tenisul, 
agrementul tn mișcare, concurente tot 
mai serioase ale mării.

Litoralul românesc al Mării Negre are, 
într-adevăr. ce oferi, pe multiple pla
nuri de odihnă activă, turistului din ța
ră și de peste hotare.
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3. „11“ CLUJ-COMPORTARE REVELATORIE, 
EFECT AL UNEI PREGĂTIRI SUPERIOARE

La Cîmpulung Moldovenesc, aco
lo unde s-a deplasat pentru ozoni- 
ficare, ,,U'* Cluj s-a întîlnit întîia 
cară cu noul ei’ antrenor Ștefan 
Onisie. A : fost - de fapt o întîlnire 
fericită cu ECHILIBRUL, CAL
MUL, LINIȘTEA, cu un ALT 
MOD DE A GINDI ȘI PRIVI LU
CRURILE. Fostul antrenor al Ste
lei Ie-a explicat clar alb-negrilor 
ceea Ce dorește să înfăptuiască îm
preună. Și. înainte de toate, le-a 
spus că vrea PERFORMANȚĂ, 
deoarece este ferm convins că ju
cătorii clujeni o pot realiza. Anca, 
Ștefan, Crețu, Pexa și ceilalți 
coechipieri ai lor au înțeles perfect 
pretențiile- antrenorului șl i s-au 
subordonat necondiționat. Subor
donat poate că nu-i tocmai cuvân
tul potrivit, pentru că. în realitate, 
între echipă și antrenor n-au exis
tat decît raporturi de COLABO
RARE.

,,U“ s-a pus serios pe treabă, pă
șind cu dreptul în campionat.

în Cupă, eșecuri în primele etape 
ale returului. început de criză ? A 
fost numai o sincopă, pentru că. 
după înfrângerea în partida cu 
mureșenii, la Cluj, „șepcile roșii** 
se dezmeticesc și realizează c- sui
tă de 5 victorii și două egaluri. 
ajungind în LUPTA DIRECTĂ 
PENTRU TITLUL DE CAMPIOA
NĂ. Este rodul celor trei succese 
obținute în deplasare și a acelui 
0—0 de Ia Pitești... „cînd am tre
cut pe lingă victorie si. poate, pe 
lingă titlu**.,., l-am citat Pe căpi
tanul echipei. Remus Cîmpeanu.

Cu Ștefan Onisie, care la Cîmpu-

lung Moldovenesc a cerut lui Mi- 
hăilă, Ștefan. Fanea, Munteanu, 
Lică PERFORMANȚA, am stat de 
vorbă, după încheierea campiona-
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AGENDA ESTIVALĂ
• CONTINUA sosirile pe li

toral. Cu toate capriciile lunii 
iulie, mai puțin darnică în raze 
de soare ca în alți ani, jucăto
rii nu pierd ocazia de a profita — 
în zilele de vacanță de binefacerile 
mării. Unii, fie doar pentru plajă 
și băi. alții pentru tratament; așa 
că ei au sosit sau continuă să so
sească în stațiunile Mangalia. Efo
rie Nord sau Mamaia. De cîteva 
zile mijlocașul U.T.A.-ei Petescu 
se află împreună cu familia sa în 
stațiunea Saturn, unde va rămîne 
pînă la sfirșitul acestei săptămini.

La Mangalia Nord, sînt „steliștii" 
Dumitriu III, Aelenei și Haidu, ul
timul rezervîndu-și, apoi, cîteva 
z.ile și pentru o vizită la Rîșnov, la 
părinți. în timp ce Pantea și Vigu 
abia au sosit la Mamaia, coechi
pierii lor. Tătaru și Iordănescu. 
goniți de vremea răcoroasă, s-au 
întors la București, unde vor ră- 
mîne pînă la 17 iulie, ziua în ca
re antrenorii V. Stăneseu și Gh 
Constantin vor face apelul în ve
derea reluării pregătirii noulty . se
zon. La Eforie Nord se afla de 
mai multă vreme jucătorii Sportu
lui studențesc, D. Nieolae șî Le-

PRIMELE CERERI DE TRANSFER DEPUSE LA F. R..F,

șeanu. care fac zilnic împachetări 
cu nămol și băi de soare pentru 
vindecarea unor leziuni mai vechi.

® GUNEȘ LA SPORTUL STU
DENȚESC ? Tînărul portar care a 
apărat buturile echipei de juniori 
a Școlii sportive Sibiu, campioană 
republicană pe anul 1971, transfe
rat apoi la C.S.M. Sibiu, se află 
de cîteva zile în Capitală, pregă- 
tindu-se asiduu .în. vederea exame
nului de admitere pe care-1 va sus
ține la Institutul de educație fizi
că și sport. în eventualitatea unui 
succes în sesiune, tînărul portar 
sibian va apăra poarta proaspetei 
divizionare A, Sportul studențesc

JUCĂTORI FOLOSIȚI
ștefan și Moldovan (portari); Cre- 

țu, Pexa, Solomon, Cîmpeanu, Po- 
raschl- (fundași); Anca, Fanea, Sudl, 
Mlliăliă (mijlocași): Uifăleanu, Adam. 
Munteanu I, Barbu, Lică. lordache, 
Mureșan și D. Mocanu (atacanti).

Din acest lot de 19 Jucători, trei au 
fost sancționați pentru injurii aduse 
conducătorilor jocului: Fanea, Mun
teanu I si Cretu. fiecare cu cite două 
etape suspendare. Barbu și Uifăleanu 
au primit mustrare pentru proteste.

După o treime a turului, echipa se 
află pe locul 3, la un punct de 
lider, impresionînd printr-un joc 
tehnic, calm și sigur în apărare, 
inventiv în atac. „Recondiționatul" 
Lică zburdă pe teren. Uifăleanu se 
bate pentru fiecare minge, Adam, 
Anca, Munteanu punctează eficace, 
Pexa si Solomon joacă mult mai 
atent în apărare, iar Ștefan de
monstrează nu o dată că și a în
sușit marea artă a închiderii un
ghiurilor atacanților adverși. 
Aplaudată pentru evoluția ei 
foarte bună, ,.U“ Cluj se înfăți
șează ca o echipă IN MARE FOR
MA, BINE PREGĂTITA. AMBI
ȚIOASA, motive pentru care patra 
dintre jucătorii ei — Anca, Crețu, 
Ștefan ți Uifăleanu — sînt che
mați la lotul național. Dar ple
carea acestora în turneul din Tur
cia și Grecia, ca și deplasarea, la 
începutul lunii martie (?). cu... 
autocarul, pînă în Italia, au avut 
darul să deregleze puțin mecanis
mul și efectul nu întîrzie : eșec

Două generații. In, prim plan, Munteanu II, tînărul și vigurosul virf 
de atac al clujenilor, secundat de Remus Cîmpeanu, căpitanul și' unul 
dintre cei mai vechi jucători ai lui „U*.

PLENARA CONSILIULUI CLUBULUI 
SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI

Marți 4 iunie, în prezența tovară
șilor Alexandru Dănescu, adjunct al 
ministrului de interne, Marin Birjega, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, Tu
dor Vasile, președinte al Consiliului 
municipal București pentru educație 
fizică și sport și Constantin Geică, 
prim-secretar al Comitetului de partid 
din Ministerul de Interne, a avut loc 
plenara consiliului clubului Dinamo 
București.

In cadrul lucrărilor plenarei s-a 
făcut o amplă analiză a activității 
desfășurate și rezultatelor obținute de 
clubul sportiv dinamovist în primul 
semestru al anului și în mod deose
bit a pregătirii sportivilor acestui 
club în vederea participării Ia apro
piata ediție a Jocurilor Olimpice. Ple
nara a aprobat regulamentul pentru 
organizarea și funcționarea clubului, 
planul de măsuri privind ani
versarea a 25 de ani de la înființarea 
clubului și unele măsuri organizatori
ce pentru întărirea secțiilor sportive.

Materialele prezentate și discuțiile 
purtate pe marginea lor au scos în 
evidență că sportivii, tehnicienii și 
activiștii clubului Dinamo, angajați 
să întimpine Conferința Națională a 
partidului și a 25-a aniversare a pro
clamării Republicii cu realizări de 
seamă în muncă și în sport, au de-

pus eforturi stăruitoare pentru obți
nerea de rezultate prestigioase în 
competițiile interne și internaționale. 
Ca urmare, marea majoritate a sec
țiilor și sportivilor din club și-au în
deplinit și depășit obiectivele stabi
lite, prezentîndu-se la jumătatea a- 
nului cu un bilanț care cuprinde 7 
medalii la campionatele europene, 11 
titluri la campionatele balcanice, 67 
titluri la campionatele naționale și 
îmbunătățirea a 26 de recorduri na
ționale.

S-a apreciat, de asemenea, pozitiv 
că mulți dintre cei 85 de sportivi di- 
namoviști aflați în pregătire pentru 
Jocurile Olimpice au înregistrat per
formanțe care creează premisele unor 
rezultate bune în marea confruntare 
de la Milnchen.

Plenara a scos în evidență, totoda
tă, că în activitatea clubului conti
nuă să se manifeste o serie de lip
suri, că rezultatele unor secții și 
sportivi nu sînt corespunzătoare exi
gențelor actuale, poziției fruntașe pe 
care clubul Dinamo București o de
ține în mișcarea sportivă din țara 
noastră. S-a subliniat că evoluția ne
satisfăcătoare a echipelor de fotbal, 
volei fete, gimnastică fete, a unor 
sportivi din secțiile atletism, box, ci
clism, călărie, lupte, natație, tir, se 
datorește, în primul rînd lipsurilor

din organizarea și desfășurarea pro
cesului instructiv-educativ, insuficien
tei preocupări a unor tehnicieni de a 
aduce permanente înnoiri și perfec
ționări metodicii de antrenament, su
perficialității și lipsei de răspundere 
manifestate de unii sportivi.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Alexandru Dă
nescu, care, apreciind pozitiv eforturi
le depuse pentru realizarea la un ni
vel superior a obiectivelor de per
formanță, a insistat îndeosebi asupra 
lipsurilor care influențează negativ 
activitatea clubului, comportarea și 
rezultatele unor secții și sportivi. în 
continuare, tov. Alexandru Dănescu 
s-a referit la sarcinile care stau în 
fața clubului, subliniind ca prioritară 
și de mare răspundere mobilizarea 
tuturor eforturilor pentru ca sporti
vii dinamoviști, împreună cu ceilalți 
componenți ai lotului olimpic, să re
prezinte cu cinste culorile patriei la 
cea de a XX-a ediție a Jocurilor O- 
llmpice.

Plenara a exprimat dorința gene
rală și hotărîrea fermă a sportivilor, 
antrenorilor și tehnicienilor clubului 
Dinamo București de a cinsti Confe
rința Națională a partidului și cea 
de-a 25-a aniversare a Republicii cu 
performanțe care să ridice pe noi 
culmi gloria sportivă a patriei.

tului. Ir-am solicitat să ne explice 
căror motive s-a datorat SALTUL 
făcut de „U*‘ Cluj. Succesul absolut 
meritat se datorează unor cauze... 
simple.

• adeziunea tuturor jucătorilor 
Ia antrenamentele judicios plani
ficate și apropiate cerințelor unei 
pregătiri complete ;

• efort maxim în aproape fie
care meci ;

• o organizare mai bună a jo
cului și respectarea cu strictețe a 
disciplinei tactice: capacitatea ju
cătorilor de a aplica întocmai in
dicațiile antrenorului;

• joc realist, tehnic, cu partici
parea efectivă a majorității jucă
torilor în atac și apărare („Pînă 
in acest an Pexa și Solomon nu 
prea treceau dincolo de linia de 
centru a terenului...**) ;

• creditarea jucătorilor de că
tre antrenor („I-am lăsat să arate 
in joc tot ceea ce știu, sabordo- 
nindu-și virtuțile tehnice scopului 
propus — sobrietate în apărare, 
eficacitate în atac...**) ;

• respectarea normeior de viață, 
sportivă ; îmbinarea corespunză
toare a pregătirii sportive cu învă
țătura ;

• încrederea totală acordată 
unor jucători tineri, dornici de 
promovare: Lică. Mureșan. Mi- 
hăilă, Munteanu I :

• randamentul foarte bun și 
constant al unor jucători ca Ște
fan, Crețu, Pexa. Solomon. Cîm
peanu. Anca. Lică.

Toate aceste atu uri ale clujeni
lor. îmbinate armonios, au condus 
echipa spre un joc apreciat. de 
bun nivel tehnic. Apărătorii au 
evitat plasamentul în linie. s-au 
dublat mai bine ; la mijlocul tere
nului, Anca. Fanea. Mureșan. Mi- 
hăilă și Lică — aripă mult re
trasă. au țesut inteligent pasele, 
pregătind cu migală acțiunile ofen
sive : în atac s-a acționat mai sim
plu, mai rapid, mai eficace. Sînt 
realizări incomparabil superioare 
anilor precedenți. „U“ a manifes
tat însă și unele slăbiciuni, care 
au privat-o de o performanță și 
mai bună. Dacă apărarea și-a fă
cut pe deplin datoria, primind mai 
puțin de un gol de meci (27). fiind 
— alături de compartimentele de
fensive ale St. roșu (21) și Steaua 
(27) — una dintre cele mai bune 
din campionat, atacul nu s-a do
vedit destul de eficace, șase echipe 
mareînd mai mult decît universi
tarii clujeni. Cauzele sînt mai 
multe, printre ele numârîndu-se: 
abuzul de dribling (Lică). nervozi
tatea (Uifăleanu’ neconcentrarea în 
joc (Munteanu I). lipsa de expe
riență (Mureșan), absența din cen
trul liniei de atac a unui vîrf per
cutant, a unui puncher de taiia lut 
Adam de pe vremea cînd acesta 
își înscria numele Pe tabelul de 
onoare al golgeterilor.

Ștefan Onisie ne-a vorbit și des
pre ceea ce are de făcut „U“ Cluj 
pentru ca să reprezinte merituos 
fotbalul nostru în Cupa U.E.F.A.

— Club, antrenori, jucători. cu 
toții trebuie să privim cu mare 
responsabilitate prima participare 
a lui „U“ intr-o competiție euro
peană atit de importantă; să îm
bunătățim in continuare jocul 
echipei, punind accentul pe o mai 
mare circulație a jucătorilor in 
teren ; să întărim convingerea fie
cărui jucător al lotului că se poate 
autodepăși. Numai realizînd aceste 
deziderate, echipa va reuși să-și 
continue drumul ei ascendent.

Subscriem integral la această în
temeiată opinie.

Printre cererile de transferare 
depuse pînă acum la F.R.F. pentru 
echipe din Divizia A se numără 
cele ale următorilor jucători:

Dan Ologeanu (Minerul Moldo
va Nouă), C. Mincă (Universitatea 
Craiova) și Gh. Gornea (Minerul 
Ba:a Mare) toți pentru C.S.M. Re
șița.

A ÎNCEPUT
„CUPA DE VARĂ

Duminică 2 iulie a început tra
diționala competiție „Cupa de va
ră", organizată de F.R.F. în colabo
rare cu A.S. Loto-Pronosport și 
Comisiile județene de fotbal. Anul 
acesta s-au înscris 60 de echipe 
din diviziile B și C care au fost 
împărțite în 12 grupe a cîte 4 și 
6 echipe. întrecerile se vor încheia 
la 20 august, cînd câștigătoarele 
celor 12 grupe vor fi premiate. 
Iată rezultatele înregistrate în pri
ma etapă: Unirea 
na Roman 2—2 :
— C.F.R. Pașcani 
cău — Trotușul 
Dej 1—0 ; Cimentul Bicaz — Oituz 
Tg. Ocna 2—0 ; Ceahlăul P. Neamț
— Textila Buhuși 4—0 ; Autobuzul 
Buc. — Tehnometal Buc. 3—0 ; 
Laromet Buc. — T.M.B. 7—1 : Fla
căra roșie Buc. — Sirena Buc. 1—1; 
Electrica ~ 
Mangalia 1—! 
Granitul Babadag 3—0; Oltul 
Vîlcea — Lotrul Brezoi 3—1 ; 
rea Drăgășani — Chimia Rm. 
cea 2—4 ; Minerul Lupeni — 
vinul Hunedoara 2—2; Victoria Că 
lan — C.F.R. Simeria 2—2.

R. Troi (Metalul București), Ad. • PETROLUL JȘI ÎNTĂREȘTE 
Casai (Progresul București) și FI. EFECTIVUL. Clubul ploieștean se 
Tănăsescu (Progresul București) 
toți pentru F.C. Argeș Pitești.

G. Cojocaru (Progresul Brăila) și 
Iosif Duba (C.I.L. Gherla) pentru 
Dinamo București.

Acești jucători au depus toate 
actele cerute de regulamentul de 
transferări. inclusiv dezlegarea, 
astfel că vor fi. transferați cu 
drept de joc imediat.

află în discuții cu atacantul Ion. 
Constantin care și-a exprimat do
rința de a activa în campionatul 
viitor la echipa Petrolul, dacă și 
clubul Steaua va fi de acord... De 
asemenea, este aproape cert schim
bul dintre Pîr.vtt de la Universita
tea Craiova cu Bădin de la Petro
lul.

»BUCURIILE SI TRISTEȚILE LUI RAMUREANU
1

Iași — Danubia- 
Textila Botoșani 
3—3 ; Letea Ba- 
Gh. Gheorghiu-

Constanta — Marina 
•2 : Dunărea Tulcea — 

Rm.
Uni- 
Vîl- 

Cor-

întîlnire intîmplătoare, in fată la 
Scala. Rămureanu a ieșit la plim- 
bare cu copiii săi, Cristian, de 
patru ani și jumătate și Lorena, 
în vîrstă de un an.

— Vesel, acum, cînd Cupa i 
posit în Giulești !...

— Vesel pentru echipă, 
pentru mine! Mă bucur că. 
atitea nereușite, generația de 
a Rapidului — din care nu 
parte nici un jucător din cei 
au pierdut cu Arieșul — a reușit 
să îndulcească inimile alitor supor
teri. Dar, hai să fim sinceri, in ce 
măsură am eu dreptul la această 
bucurie, din moment ce nu sint de- 
cit o veșnică rezervă și nimic mai 
mult ? De patru ani de cind sînt 
la Rapid, mai bine zis din peste 
120 de jocuri eu am apărat nu
mai în 30, și nu în toate cele 90 
de minute. Mai concret, acest cam
pionat, recent încheiat: am fost

GRAIUL CIFRELOR
• Cele 16 divizionare au folosit 352 

de jucători (Marcu a evoluat și la 
Steaua și Univ. Craiova) : Crișul a 
utilizat 30 ( !) ; Univ. Craiova — 27 : 
Dinamo, Petrolul și Politehnica — 24 j 
Steagul roșu și Sport club Bacău — 
22 ; Steaua, Farul, Jiul, C.F.R Cluj 
și F. C. Argeș — 21 : A.S.A. și „U“ 
Cluj — 20 ; Rapid — 19 ; U.T.A. — 16. 
Dintre aceștia, doar 11 au reușit să 
evolueze 2 700 de minute.
• In acest campionat, 20 de jucători 

au văzut ,,roșu“ în fața ochilor. Desel- 
nicu (Univ. Craiova) deține un „re
cord" : a fost eliminat de două ori — 
în etapa a X-a și a XXIV-a Cei mai 
mulți jucători eliminați l-a avut Univ. 
Craiova — 3, iar Crișul. Farul și Po
litehnica cîte 2 In schimb. F.C. Ar
geș și Aiul nu au avut nici un jucă
tor eliminat de pe teren.
• Cele mai frecvente scoruri înregis

trate : la pauză au fost 90 de 0—0. 
iar în final 1—0 de 64 de ori.

• Din cele 240 de scoruri înregistra
te la pauzfl, 61 au rămas „neatinse" 
pînă în min. 90. Dintre acestea, 7 au 
fost realizate de oaspeți (toate cu sco
rul de 1—0). care au reușit să-și men
țină avantajul pînă tn final : Crișul— 
F.C. Argeș 0—1 (etapa a XlV-a), Univ. 
Craiova — „U“ Cluj o—i (XXI) ; Poli
tehnica — F.C. Argeș 0—1 (XXI) : Stea
gul roșu — Univ. Craiova 0—1 (XXIV) ; 
Jiul — Rapid 0—1 (XXVI) ; Petrolul — 
C.F.R Cluj 0—1 (XXVII) ; Farul — 
„U“ cluj o—i (xxvrm.
• In acest campionat, gazdele au

CHIMIA RM. VÎLCEA
FORTITUDO FIDENZA
(ITALIA) 7-1 (5-0)

Ieri, La Hm. Vîlcea, s-a disputat 
partida internațională amicală din
tre Chimia din localitate Și forma
ția Fortitudo Fidenza, din Parma 
(Italia). Victoria a revenit gazdelor 
cu Un scor categoric : 7—1 (5—0).

a po-

trist 
după 

azi 
face 
care

folosit numaj in două jocuri. i 
Răducanu a fost suspendat și ::5 
de minute la Tg. Mureș, după ce 
el făcuse cîteva greșeli mult prea 
mari. Am recunoscut întotdeauna 
meritele lui Răducanu. am afir
mat și afirm că e mai valoros ca 
mine, dar a fost vorba că va juca 
cel mai in formă. Or... Zău, așa nu 
se mai poate!

— înțeleg că vrei să pleci de la 
Rapid !

— Vreau să apăr! La 26 de ani 
nu mai pot aștepta in zadar

SECRETUL NOII SĂLI DE SPORT DIN REGHIN

Laurențiu DUMITRESCU

• CUPA BĂNATUL la minifotbal pentru copii (au participat 
14 formații din județul Timiș) a revenit, atit la copiii născuți în 
1959 cît în I960, micuților de la C.F.R. Timișoara. Fotbaliștii au 
primi: dipdome, premii în cărți Și articole de artizanat.

C. CREȚU-coresp.

Construcția sportivă pe care-o ve
deți în fotografie este sala de sport 
a Liceului nr. 2 din Reghin, loca
litate cu vechi tradiții sportive. 
Omul care a impulsionat acțiunea 
de construire a acestei săli, avînd 
permanent inițiative lăudabile, 
este directorul liceului Iuliu Szasz. 
Fondurile au fost realizate din ac
țiuni culturale și sportive organi
zate de elevi în oraș și în satele 
învecinate. S-au prestat mii de ore 
de muncă patriotică atit de către 
elevi, cît și de corpul profesoral.

Bineînțeles, a fost solicitat spriji
nul comitetului de părinți și al 
organelor sportive și administrative 
din oraș.

Iată și rezultatul contribuției tu
turor : elevii și sportivii din ora
șul Reghin au Ia dispoziție acum o 
sală cu dimensiunile de 32,5 m X 15 
m, vestiare, baie, o tribună cu o 
capacitate de 400 locuri, săli de 
club. Efectiv S-au construit 3 000 
mp, clădirea cu anexele fiind eva
luată la 1 200 000 lei (LIVIU MA
IOR).

MUNCĂ Șl PASIUNE
Cursă motociclistă de viteză pe 

străzile Ploieștiului — anul 1971. 
La categoria 70 cmc, ultima etapă 
a campionatului național. Primul 
trece; linia de sosire — spre satis
facția localnicilor — MWiai Mczin- 
cescu de la Locomotiva Ploiești. 
Un succes frumos transformat in... 
argint deoarece concurentul a ocu
pat locul II pe țară în campiona
tul republican.

Satisfacții deosebite, transforma
te de astă dată în aur a cunoscut

CĂRĂMIZI IN LOC DE 
FILEURI

Construirea și amplasarea prin
tre cvartalurile de locuințe de la 
Galați a celor peste 40 de mese 
mezaicate, pentru practicarea te
nisului de masă, a produs o mare 
satisfacție în rîndul copiilor. Zil
nic, zeci de copii organizează ad- 
hoc, aprige dispute. Și rezultatele 
nu au întîrziat să apară. Acum, 
centrele de performanță sînt asal
tate și alimentate cu mulți viitori 
sportivi de performanță.

Considerăm însă că inițiativa 
trebuie dusă pînă la capăt. Suge
răm deci organelor sportive locale 
să doteze mesele (prin asociațiile 
de locatari) cu fileuri, deoarece la 
ora. actuală, în loc de fileuri, co
piii folosesc cărămizi, seînduri frîn- 
gbie ctc.

T SIRIOPOL 
x coresp.-jud.

«= AUR Șl ARGINT
Inginerul Mihai Mezincescu de la 
Institutul de cercetări și proiectări 
tehnologice pentru prelucrarea ți
țeiului, în activitatea sa profesio
nală de cercetare. Participind la 
cel de-al 21-lea Salon internațio
nal al inventatorilor de la Bruxel
les organizat anul acesta, el a re
purtat un succes strălucit. Dintre 
cele patru invenții ale institutului 
din Ploiești, medaliate cu aur. una 
aparținea inginerului Minai Mezin
cescu, realizată împreună cu ing. 
Adrian Brînzei: „Taler de contac
tare cu clapetă auioghidată**. De 
remarcat că toate cele patru in
venții sînt brevetate în S.U.A.. 
R. F. a Germaniei, Franța, Belgia. 
Japonia ș.a.

— Doresc să obțin noi succese 
atit pe linie de producție, cît și in 
sport — un grad malt de automa
tizare a instalațiilor proiectate ; un 
loc bun în campionatul republican 
de viteză la motociclism in acesi 
an — pe care să Ie dedic Confe
rinței Naționale a P.C.R., ne-a de
clarat ing. M. Mezincescu.

Vasile ALBU 
coresp. județean

• în tabăra pentru perfecțio
narea măiestriei fotbalistice or
ganizată la Covasna au partici
pat peste 70 de juniori din în
treaga țară.

Gh. BRIOTA-corespondent

cîștigat 152 de partide (ceea ce repre
zintă un procent de 63,33 la sută), 54 
de partide s-au terminat la egalitate, 
iar 34 au revenit oaspeților.

• S-au tras la poartă 6 349 de șu
turi, marclndu-se 552 de goluri, deci 
un procent de eficacitate de 8,64 la- 
sută, procent foarte, scăzut, care relevă 
lipsa de eficacitate a jucătorilor noștri.

Clasamentul eficacității, întocmit pe 
baza raportului dintre numărul de 
goluri înscrise șl numărul șuturilor tra
se la poartă, se prezintă’ astfel :

1 F.C. ARGEȘ 12,28 la sută (51:415) î 
2. Steagul roșu 11.74 (37:315) ; 3. U.T.A. 
11,67 (51 :437) : 4 Univ. Craiova 10,38
(42:386) ; 5. A.S.A. 10,08 (35:347) : 6.
,,U“ Cluj 9,97 (37:371) ; 7. Dinamo 9,84 
(44:447) ; 8 Sport club Bacău 9,63
(40:413) ; 9. Rapid 8,74 (39:446) ; 10. Po
litehnica 8,28 (29:350) ; " " ----
(32:402) ; 12. Farul 6,t»
C.F.R. Cluj 6,15 (27:438) ; 
(23:439); 15. "
Crișul 4.40 (16:363),
la totalul golurilor nu au fost trecute 
autogolurile de care au beneficiat 
echipele.
• La partidele acestui campionat au 

asistat aproximativ 2 557 000 de spec
tatori, avînd o medie de aproximativ 
10 654 spectatori de meci, medie in- 
ferioasă campionatului trecut. Clasa
mentul orașelor, întocmit pe baza me
die de spectatori — cifră aproximativă, 
se prezintă astfel :

1. CRAIOVA 20 667 (310 000 : 15) ; 2.
Pitești 14 733 (221 000 : 15) ; 3 București 
14 575 (583 000 : 40) ; 4. Tg. Mures 12 000 
(130 000 : 15) ; 5 Arad 10 200 (153 odo : 15) ; 
6—7. Constanta și Ploiești 9 333 (143 000 
: 15) ; 8—9. Iași și Bacău 9 200 (133 000 
: 15) ; 10. Cluj 8.948 (259 500 : 20) ; 11. 
Brașov 7 467 (112 000 : 15) ; 12, Oradea
6 500 (91 000 : 14) 13 Petroșani 4 500
(67 500 : 15).
• Clasamentul portarilor. întocmit pe 

baza raportului dintre numărul de go
luri și numărul meciurilor jucate, are 
următoarea configurație :

1. ADAMACHE 0,63 (19 : 30) ; 2. Gadja 
0.75 (15 : 20) ; 3. Ștefan 0,84 (21 : 25) : 4. 
Haidu 0,84 (16 : 19) ; 5. Vidac 0.85
(24 : 28) : 6. Nagel 0,85 (23 : 27) ; 7 Chi
tă 0.95 (21 : 22) : 8 Papuc 1.00 (15 :15) : 
9. Stan 1.06 (32 : 30) ; 10. Constantinescu 
1.09 (24 : 22) ; 11. Răducanu 1,14 (32 : 28) ; 
12. Suciu 1,20 (36 : 30) ; 13. Stefănescii
1,27 (28 : 22); 14. Mihai loneseu 1,29
(35 : 27) ; 15. costaș 1,30 (26 : 20) ;
Bologan 1.65 (38 : 23). Au ' ’
numai portarii care au 
puțin 15 meciuri.

Adrian

u
Farul 6.19 

.toof j 
Petrolul 4,51 

De

Steaua 
(27:436) ; 
14. Jiul 
(22:487) ; 

remarcat

. . 16. 
intrat în calcul 
evoluat tn cel

VASILESCU

banca de rezerve. N-am jucat de 
atita timp, am pierdut încrederea 
în mine, am 
turi... Trebuie să plec '

— Unde ?
— La orice echipă din Divizia A 

care are nevoie de un portar. Din 
cîte ințeleg insă, clubul nu vrea 
să-mi dea dezlegarea. După ce am 
fost „mutilat" sufletește și ca fot
balist, să mai fiu condamnat și la 
perioada de carantină ? ! Pentru că, 
eu, oricum, plec !

— Și astă-vară 
la altă echipă...

— N-am plecat 
tru că am fost 
„va juca cel mai 
va mai ține cont că el e Rădu
canu și tu Rămureanu!“. Acum în
să nu mai pot crede nimic. Acum 
trebuie să joc .'

...Rapidul trebuie să analizeze cu 
multă cumpătare și omenie desti
nul acestui portar talentat care 
este Rămureanu..

Mircea BĂTRÂNU

pierdut diferite lo-

aj vrut să pleci

anul trecut pen- 
asigurat textual: 
in formă, nu se

400 km PE BICICLETE DE TURISM

s*
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LOTO-PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES — 9 IULIE 1972
La 9 iulie 1972, Administrația de 

Stat Loto-Pronosport organizează o 
nouă tragere excepțională Prono- 
expres care prezintă participanților 
o bogată listă de premii : autoris- 
me DACIA 1300 și DACIA 1100 ; 
excursii" în 
Leningrad 
excursii la 
fiumeroase 
loare fixă

• Astăzi 
care vă mai puteți procura 
le pentru tragerea Loto de 
7 iulie 1972, tragere la care 
cîștiga la alegere 
bani.

U.R.S.S. pe ruta Kiev — 
— Riga — Moscova și, 
PARIS. Se mai atribuie 
premii în bani de va- 
și variabilă.
este ULTIMA ZI în 

bilete- 
vineri 
puteri .

autorisme și

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON 
CURSUL NR. 27 DIN 5 IULIE 1972

FOND GENERAL
2 243 710 lei din care 1 
PORT.

Extragerea I : 44 18
FOND DE PREMII :
n care 1 015 075 lei REPORT 
CATEGORIA 1.
Extragerea II : 45 43 21 34 17
FOND DE PREMII: 673 724 lei rin 

care 151 925 lei REPORT.
CATEGORIA A
Plata premiilor la acest concurs se 

va face astfel :
— In Capitală de la 13 iulie pină 

la 19 august 1972 inclusiv.
— In țară de la 17 iulie 

19 august 1972 inclusiv
I. O T O 

PREMIILE TRAGERII I
39 IUNIE 1972:

Extragerea I : Cat. 1 : 1 
25»', a 100 000 lei ; Cat. 2 : 
44 378 lei; Cat. 3: 13.25 a 5 359 le 
Cat.
85.80 a 828 lei ; Cat. 6 : 198.80 a 537

DE PREMII
167 000 lei RE
24 9 16 13

1 569 986 lei

pînă la

DIN

variantă
1.60 a— , ' di. o ; lo.ao a o Jay iei ; 

4 ; 23,90 a 2 971 lei ; Cat. 5 :

t:

parcurs pionierii care au 
participat la expediția cicloturis
tică „Floarea Prieteniei" organiza
tă de Consiliul județean al orga
nizației pionierilor — Suceava. Tra
seul a fost astfel stabilit îneît el 
a trecut pe la : Suceava, Șiret, Ră
dăuți, Cîmpulung, Vatra Dornei, 
G. Humorului, Fălticeni, Sucevița, 
Vatra Moldovei, Voroneț ș.a Cel

150 de cicloturiști, constituiti 
15 echipaje, au fost primiți 
multă simpatie prin localități, 
chiar cu „pline și sare1*. Pe 
cui I s-a clasat Șc. gen. Pnltinu, 
corn. Vatra 
cea a Casei 
nei.

in 
cU 
ba 
lo-

Molddviței, urmată de 
Pionierilor Vatra Dor

C. ALEXA 
coresp. județean

REPORT CATEG. 1 : 18 342 lei.
Extragerea II : Cat. B : 2 variante 

(10»/.) a 31 627 lei; Cat. C; 11,70 a 
5 406 lei; Cat. D*< 19.40 a 3 261 lei* 
Cat. E : 38,55 a 1641 lei; Cat. F: - ’ 
52,80 a 1198 lei. Cat. Z : 1229.66 a 
100 lei.

REPORT CATEG. A : 105 423 lei
Premiul de categ. 1 <25“/0) în va

loare de 100 000 lei a fost obținut de. 
participantul PETRU BEIEA din com. 
Gătaia, județul Timiș.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



AZI, LA WIMBLEDON, ÎN SEMIFINALE

• Optimist, campionul nostru crede în șansa sa • Ieri, llie Năstase s-a antrenat o oră și jumătate cu Jan Kodes

In ziua a 3-a a „Turneului Prietenia1*

smil NOȘTRI MU REABILITAT
ÎN PROBA PE ECHIPE

FLORETIȘTII ÎN SCHIMB AU DECEPȚIONAT TOTAL
la

LONDRA, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Revedem Wimbledomul după trei 
ani cu aceeași mare de oameni, fe
mei și bărbați, tineri și vîrstnici, în 
veșmintele lor multicolore care dau 
lin farmec aparte întregii ambianțe 
a acestor faimoase terenuri, trase 
parcă la riglă și acoperite cu iarbă. 
Am sosit aici în templul tenisului 
mondial unde primul concurs al 
sportului alb a fost inaugurat acum 
aproape o sută de ani (în 1877). Sîn- 
tem la cîteva ore după succesul lui 
llie Năstase din sferturile de finală 
la simpu masculin, în fața puter
nicului și tenacelui jucător (stân
gaci) american, Jim Connors.

Și ceilalți trei competitori 
semifinale. Stan Smith
Jan Kodes (Cehoslovacia) și Manuel 
Orantes (Spania) se bucură de sufra
giile publicului, dar atitudinea de 
perfect fair-play a spectatorilor lon
donezi nu se dezminte nici de a- 
ceastă dată. Ei îl consideră, cel pu
țin pînă acum, pe Năstase, primul 
dintre egali. Nu atît scorii] cu care 
Hie a cîștigat partida cu Connors, ci 
maniera în care el s-a detașat de 
adversarul său a lăsat o impresie

din
(S.U.A.),

covârșitoare asupra numeroasei asis
tențe.

în comentariul său, trimisul 
special al agenției americane ..Asso
ciated Press" scrie : românul Năstase 
a făcut o adevărată magie cu mingile 
pe terenul central împotriva lui 
Connors. Cu lovituri de kinogramă 
și execuții atingînd parcă perfec
țiunea artistică, Hie a cules ropotele 
de aplauze ale tribunelor. El s-a 
impus ca un stilist desăvîrșit în 
această ediție (a 86-a) a campiona
tului mondial de tenis pe terenuri 
cu gazon. Și, indiferent de rezul
tatele viitoare, Năstase va rămîne 
favoritul acestui cunoscător și pre
tențios public britanic.

Runda de joi va aduce în fats 
fileului pe ultimii patru concurenți 
ai probei de simplu bărbați. Se vor

KATOWICE, 5 (prin telefon, de 
trimisul nostru special). —

Cea de a 2-a probă a „Turneului 
Prietenia" — întrecerea individuală 
a sabrerilor — a relevat, încă o 
dată, valoarea de necontestat a 
trăgătorului sovietic Viktor Sidiak. 
El a dominat 
mai aflat alți 
(Vinokurov, 
Krovopuskov), 
Kormoczi. Absența 
Pawlowski și Nowara, a maghiari
lor Marot și Meszena, a sportivului 
nostru Irimiciuc a făcut, desigur, 
mai puțin interesant acest ultim act 
al întrecerii sabrerilor.

Cu referire la sportivii români 
trebuie să spunem că ei au avut o 
evoluție destul de ștearsă. Este de 
presupus că fiind prea siguri de 
prezența lor în lotu] olimpic (lip
sesc, deocamdată, eontracandidații 
care să le facă griji) trei din cei 
patru trăgători români (Pop, Cul
cea și Vintilă) au forțat prea pu
țin dîndu-i... mandat lui Nicolae 
(cel mai vîrstnic dintre ei!) să con
tinue lupta. Și Nicolae — trebuie 
să recunoaștem — a luptat cu 
multă dăruire (nu numai cu adver
sarii, dar și cu arbitrii, în special 
cu bulgarul Diakovski). Nu putem 
afirma că reprezentantul nostru s-ar 
fi calificat în finală dar, oricum, el

finala în care «s-au 
4 compatrioți ai săi 

Nazlimov, Bajenov, 
precum și maghiarul 

polonezilor

consemnate pe ta- 
rezultate mai strîn-

DE PE PISTELE
DE ATLETISM

• Record mondial egalat 

la 400 m feminin:
Monika Zehrt

(R. D. Germană) —51,0!
La Paris a început meciul atletic 

dintre echipele masculine ale R.D. 
Germane și Franței. După prima zi 
de întreceri scorul este fevorabil oas
peților cu 109,5—95,5 p. Iată învingă
torii probelor desfășurate în prima 
zi : 10 000 m Jurgen Haase (R.D. Ger
mană) 28:41,8. 1 500 m Justus (R. D.
Germană) 3:39,5, 100 m Bambuck
(1 !>nța) 10,2, 400 m Muller (R.D. Ger
mană) 46,4, 4x100 mi Franța 39,1. 110 
mg. Siebeck (R. D. Germană)
13.6, lungime: Klauss (R. D. Ger
mană) 7,99 m, înălțime Elliott (Franța) 
2 m m, ciocan Sachse (R.D. Germană) 
72,20 m.

cu prilejul acestui meci, la Paris 
se desfășoară și un concurs feminin 
la care participă atlete din cele două 
țări. In proba de 400 m, Monika Zehrt 
(R.D. Germană) _ ._  ______
mondial depnut de jamaicana Marlyn 
Neufville, încheind turul de stadion 
in 51 de secunde, Renate Stecher R.D 
Germană', a cîștigat proba de 100 m 
cu timpul de 11,2.

în ziua a doua a concursului inter
național de la Oslo, atletul polonez 
Andrzei Kupczyk a cîștigat proba de 
890 m cu timpul de 1:46,3 (record na
țional). Pe locul secund s-a clasat 
englezul John Davies — 1:46,9. Proba 
de 3 000 m plat a revenit cunoscutu
lui alergător belgian Emile Puttemans 
cronometrat în 7:53,2. Alte rezultate : 
400 mg Manuel Soriano (Spania)
50.7, 5 000 m Gheorghi Tihov (Bul
garia) 13:39,8.

egalat recordul

★continuat concursul 
atleților din S.U.A. 

Olimpice. Proba de
La Eugene a 

de selecție al 
pentru Jocurile 
decatlon a fost clștigată de Jeff Ban
nister care a totalizat 8 120 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Jeff 
Bennet cu 8 076 p și Bruce Jenner 
— 7 846 p. Proba de 50 km marș a 
revenit lui Larry Young, în 4h 13:04,4, 
urmat de William Weigle și Steve 
Hayden.

Astăzi, de la ora 15, transmi
sie T.V. directă de la Wimble
don, semifinala dintre llie Năs

tase și Manuel Orantes.

întâlni americanul Stan Smith cu 
cehoslovacul Jan Kodes și românul 
Năstase cu spaniolul Manuel Oran- 
tes, actualul lider al „Marelui Pre
miu F.I.L.T." și care se află în 
mane formă -Meciurile între acești 
adevărați ași ai rachetei sînt aștep
tate cu febrilitate. Cu excepția lui 
Kodes (poziția a 5-a), Smith, Năs
tase și Orantes sînt, în ordine, și 
primii capi de serie ai tabloului 
de simplu bărbați. Cine va cîștiga ? 
Un pronostic este, fără îndoială, 
dificil de dat. Este sigur însă că 
din. această întrecere de măiestrie, 
învingător va ieși tenisul, un joc 
pe cît de greu pe atît de frumos, 
un sport în care România are doi 
admirabili ambasadori, pe llie 
Năstase și pe cel care i-a deschis 
pîrtia succeselor, mereu tânărul 
Ion Țiriac.

llie Năstase a făcut astăzi (n. r. 
miercuri) un antrenament de o oră 
și jumătate în compania Iui Jan Ko
des. Campionul nostru este optimist. 
El ne declara, cu dezinvoltura care-1 
caracterizează, că speră să cîștige 
semifinala cu Manuel Orantes. „Pînă 
acum — spunea llie — scorul, in 
meciurile cu Orantes, îmi este favo
rabil : 2—1. Eu l-am învins de două 
ori pe sgură, el o singură dată — 
foarte greu — pe parchet. Meciul de 
joi dintre noi va fi primul pe iarbă. 
Mă simt bine și cred în șansa mea" 

rezultate: semifinale, 
simplu feminin — B. J. King (S.U-A.)
— R. Casals (S.U.A.) 6—2. 6—4 (ta 
partidele cu King, Casals are un 
complex de inferioritate, deoarec® 
anul trecut, din cele 15 partide ju
cate împreună adversara sa a cîș
tigat 14); E. Goolagong (Australia)
— Ch. Evert (S.U.A.) 4—6, 6—3, 6—4

Iată alte

„MECIUL SECOLULUI"
REYKJAVIK. 5 (Agerpres). Ulti

mele vești sosite de la Reykjavik 
sînt de natură să dea unele spe
ranțe milioanelor de amatori de șah 
care așteaptă cu nerăbdare prima 
partidă a „meciului secolului", în care 
actualul campion mondial Bens 
Spasski (U.R.S.S.) este opus mare
lui maestru american Robert Fis
cher. Potrivit declarației președin
telui Federației internaționale de 
șah, 
urma 
cu 
de

Max 
să 

patru 
data prevăzută inițial.

Euwe, meciul 
înceapă joi, ; 
zile întârziere

1 ar 
adică 

față 
După 

cum se știe o primă amîr.are a 
fost cauzată de refuzul lui Fischer 
de a veni în capitala Islandei în

ECHIPA SPANIEI

DE LUPTE (TINERET)

NĂSTASEILIE

PENTRU „CUPA DAVIS"

AU ÎNCEPUT c. e

merita să aibă 
bela de concurs 
se oglindind în mod real raportul 
de forțe de pe planșă. De altfel, ar
bitrul Diakovski a comis inexacti
tăți și în asaltul Sidiak—Kormoczi, 
refuzîndu-i trăgătorului, maghiar 
două tușe clare.

în cea de a 3-a zi de concurs au 
început, concomitent, probele pe e- 
chipe la floretă masculin și la sa
bie. La floretă, echipa țării noastre 
se află în serie cu formațiile R. D. 
Germane, Cubei și garnitura se
cundă a Poloniei, iar la sabie spor
tivii noștri evoluează 
U.R.S.S., 
Ionă II.

Sabrerii 
întrecerea, 
categorice, 
de echipa
9—3 (Culcea și Budahazi cîte 3 v, 
Nicolae — 2 v și Vintilă — 1 v), 
iar în meciul, următor au întrecut 
cu 9—4 formația R. D. Germane 
(Culcea și Nicolae-cîte 3 v, Buda
hazi — 2 v și Vintilă — 1 v). în al 
treilea meci, ei au primit replica 
puternicului cvartet sovietic, cedînd 
cu 2—9. 
realizate 
aceluiași 
diak) și

Dacă sabrerii s-au reabilitat după 
proba individuală, floretiștii, în 
schimb, au evaluat penibil. Conduși 
cu 4—0 de echipa Cubei, ei n-au

cu echipele
R. D. Germană și Po-

au început promițător 
obținînd două victorii 

Mai întâi, ei au dispus 
secundă a Poloniei cu

Singurele victorii au fost 
de Vintilă și Pop, în fața 
prestigios adversar (V. Si- 
cu același scor : 5—2.

mai putut reface handicapul (cu 
toate eforturile lui Haukler) și au 
pierdut cu 6—9. Au punctat: Hauk
ler — 3, Mureșanu, Țiu și Falb — 
cîte 1 v.
meciului a fost la scorul de 6—’ 
cînd Falb

Momentul psihologic al
' ' -7,

(de nereounoscut) a 
pierdut cu 2—5 la John. Cu același 
scor avea să cedeze și Țiu lui Sal
vat, oferind echipei cubaneze o 
victorie considerată, aici, ca marea 
surpriză a „Turneului Prietenia", 

în următorul meci, floretiștii au 
pierdut ou 5—9 în fața garniturii 
secunde a Poloniei (Haukler și 
Falb — 2 v, Mureșanu — 1 v, 
Țiu — 0 v). Victoria cu 9—7 obți
nută în fața echipei R.D. Germane 
(Haukler — 3 v, Mureșan, Țiu și 
Ștefan cîte 2 v), a constituit o sa
tisfacție tardivă pentru floretiștii 
noștri.

Tiberiu STAMA

GLEB PINTILIE PE LOCUL TREI

Finala zonei europene (grupa B) 
„Cupei Davis" se va desfășura 

în zilele de 21, 22 și 23 iulie la
Barcelona și va opune echipele de 
tenis ale Spaniei și Cehoslovaciei, 
în vederea acestei importante în
tâlniri, federația spaniolă de spe
cialitate a alcătuit următoarea 
formație: Manuel Orantes, Andres 
Gimeno, Juan Gisbert și Antonio 
Munoz.

In „marele premiu f.i.t.a.v.-
în concursul internațional de 

skeet (talere aruncate din turn), 
desfășurat la Bologna (Italia) și 
dotat cu „Marele Premiu F.I.T.Â.V.", 
primul loc a revenit italianului 
Lodi cu 193 t, urmat de compatrio
tul său Di Angelli, cu 191 t și ro
mânul Gleb Pintilie cu 189 t. Lu
cian Cojocaru s-a clasat pe docul 
șapte ou 184 ț. Au fost prezenți 67 
de concurenți.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs atletic care a 
avut loc la Augsburg. Hermann Magerl 
a stabilit un nou record al R.F. a Ger
maniei In proba de săritură în înălțime 
cu performanta de 2,21 m. Vechiul record 
era de 2.20 m și aparținea din anul 1970 
lui Mageri și Thomas Zacharias.

In prima zi a turneului international de 
fotbal de la Sofia, echipa locală Levski 
Spartak a învins cu scorul de 1—0 (0—0) 
o selecționată orașului Budapesta. 
Intr-un alt joc, Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname a dispus cu 5—1 (2—1) de for
mația italiană Reggio Emilia.

(australianca, învingătoare a ediției 
de anul trecut, a avut destule emo
ții pînă la apropierea victoriei în 
partida cu tînăra — 17 ani — sa ad
versară, care folosește ambele mîinl 
și joacă — împotriva tuturor prin
cipiilor în meciurile pe terenurile cu 
iarbă — de pe fundul terenului): 
dublu femei — sferturi de finale : 
R. Casals (S.U.A.), V. Wade (Anglia) 
— L. Hunt (Australia), O. Morozova 
(V.R.S.S.) 6-3. 6—2; W. Shaw, J. 
Willians (Anglia) — E. Emanuel 
(R.S.A.), C. Martinez (S.U.A.) 6—8. 
6—3. 6—0. Cuplul llie Năstase (Ro
mânia) — Rosemary Casals (S.U.A.) 
s-a calificat in sferturile de finale

ale probei de dublu mixt eliminînd 
cuplul R. Keldie (Australia) — Esme 
Emanuel (R.S.A.) cu 6—2, 6—4. în a- 
ceeași probă, Warwick, E. Goolagong 
(Australia) a eliminat cuplul Seewa- 
gen, Kristy Pigeon (S.U A.) cu 6—3, 
6—4.

Constantin COMARNISCHI

La Hvar (Iugoslavia) au început 
întrecerile celei de-a 2-a ediții a 
campionatului european de lupte pen
tru tineret (sportivi sub 20 de ani), 
la care participă peste 250 de luptă
tori reprezentînd 17 țări. în prima 
parte a competiției sînt programate 
meciurile de lupte greco-romane, ur- 
mînd ca pînă la 9 iulie să se dispute 
și întâlnirile de lupte libere. La cate
goria 48 kg, Nicolaie Gîngă (Româ
nia) se află printre sportivii calificați 
în turul doi, alături de Ahmedov 
(U.R.S.S.), Nimz (R. D. Germană și 
Tovienen (Finlanda).

Cunoscuta înotătoare australiană Sharm 
Gould, participînd la un concurs care 
a avut loc la Sydney, a fost învinsă în 
proba de 400 m liber de către compa
trioata sa Jenny MyUe. în vlrstă de 14 
ani. Invingătoarea a realizat timpul de 
4:23.9. Shane Gould, clasată pe locul doi, 
a obtinut timpul de 4:24.1.

La Trente s-a desfășurat o competiție 
automobilistică, contînd pentru campio
natul european de viteză în coastă. Vic
toria a revenit italianului Silvano Frisori 
(oe „Porsche-911”) cu o medie orară de 
73,591 km. Pe locurile următoare s-au 
situat elvețienii Xavier Parrot pe „March- 
722“ si Toni Fischaber pe „Porsche-911".

Concursui internațional de călărie de la 
Aachen a continuat cu desfășurarea unei

noi probe de obstacole. în care victoria 
a revenit sportivului vest-german Gerd 
Wiltfang. învingătorul, care a concurat 
pe calul „Dorian Gray", a parcurs tra
seul în 48 sec. și 0 puncte penalizare. 
Pe locul secund s-a clașaț compatriotul 
său Hartwig Steenken pe „Kosmos" — 
42,6 șl 4 p.p„ urmat de americanul Wil
liam Steinkraus pe „Main Spring" — 
48,5 si polonezul Jan Kowalczyk pe 
„Chandzar" — 1:41,5.■
Turul ciclist al Turciei s-a încheiat la 
Istanbul cu victoria rutierului polonez 
Andrzej Kaczmarek, urmat de vest-ger- 
manii Juergen Kroft — la 28 sec.; An
dreas.Troche — la 2:06, Henryk Wozniak 
(Polonia) — la 2:16 și Aii Huryilmaz 
(Turcia) — la 4:36. In clasamentul final 
pe echipe, primul loc a fost ocupat de 
formația Poloniei, urmată de cele ale 
Turciei — la 6:11, R.F. a Germaniei — 
22:35. Iranului — la 59:05 și Bulgariei — 
la 59:26. Ultima etapă a cursei, desfă
șurată Pe traseul Tektndag — Istanbul 
(137 km), a fost clștigată de Juergen 
Kroft în 4 h 16:45.
■
Concursul internațional <le spadă pe 
echipe, desfășurat In localitatea elve
țiană Films, a fost ciștigat de formația 
Suediei (Edling, Van Essen. Joensson, 
Sundberg. Flodstroem) cu 4 victorii. Pe 
locurile următoare s-au situat echipele 
Elveției — 3 victorii. R.F. a Germaniei, 
Austriei șl Norvegiei — toate cu cîte o 
victorie.

□ □□□□□□□[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

VA ÎNCEPE ASTĂZI?
cazul cînd nu i se satisfac unele 
pretenții financiare. Oferta neaștep
tată a unui bancher londonez de 
a dubla fondul premiului l-a făcut 
pe Fischer să ia primul avion din 
New York spre Reykjavik. Ajuns 
acolo, Fischer nu s-a prezentat insă 
Ia festivitatea tragerii la sorți. In 
această situație a survenit o nouă 
aminare de 48 de ore care se spe
ră că va fi ultima. Campionul mon
dial Boris Spasski a declarat că 
acceptă să-l intilnească pe Fischer 
cu condiția ca acesta să-și ceară 
scuze și să. se angajeze că va res
pecta în viitor regulamentul con
cursului.

BREVIRRcgfoOLimPIC
MAREA REVELAȚIE a J.O. de la 

Mexico, kenyanul Keino (32 de ani) 
locuiește la Nairobi și se pregătește 
intens pentru J.O. Deși, în ultima 
vreme, a ieșit mai rar la competi
țiile de dincolo de granițele tării 
sale, el se află în atenția tuturor, 
deoarece se pare că se află într-o

BOB SEAGREN

săritura cu prăjina-
(S. U. A.)

BARAJUL PENTRU DIVIZIA B LA FOTBAL

foarte

octombrie
2-1 2 p. 
1-1 1 p.

Ieri s-a disputat a doua 
zia B. în urma rezultatelor

o 
o
1 2-3 1 p. 
— Mcta-

doar Delta Tulcea și-a 
barajului pentru promovare in Divi- 
formația DELTA TULCEA (antrenor

pe extreme. In 
care domină mai 

ei reușind

După etapa de ieri,
etapă a

_  ____ _________  de ieri, 
Paul Niculcscu) este virtual calificată în eșalonul secund al fotbalului 
nostru. In celelalte grupe situația va fi clarificată abia duminică, in 
ultima etapă, care programează dispute foarte interesante.

DELTA TULCEA — PETROLUL
MOiNEȘTI 3—2 (0—0)

i Meci de mare dramatism cu învin
gătorul decis abia în min. 88 ! După 
un început de tatonare în care am
bele echipe joacă prudent în apă
rare și destul de palid în atac, tul
cenii se decid să iasă mai hotăriți 
în ofensivă. După pauză jucătorii de 
la Delta Tulcea combină mai specta
culos și eficace lansîndu-1 cu precăde
re pe excelentul atacant central,, Răuț 
(cel mai bun de pe teren), și, în 
rțiin. 56, înscriu primul gol, din pe
nalty, pe care-1 transformă Pareș- 
c,ura, ca urmare a unui henț comis 
chiar pe linia porții de Voinea. Din 
acest moment jocul crește ca ritm 
și i itensitate. Nu trec decît patru 
minute și scorul este majorat de a- 
celași Pareșcura care reia cu capul 
mingea centrată de Girip. Euforia 
din tabăra tulceana izbucnește _prea 
devreme și. în min. 79, este rîndul 
fundașului Muster să oprească min
gea cu mîna în spațiul de pedeapsă : 
transformă Mocănaș și tot el obține 
egalarea cu un șut plasat în min. 86, 
deși echipa Petrolul Moinești se afla 
în Inferioritate numerică prin elimi- 
narea — cu multă ușurință — de că- 
tre arbitrul Gh. Limona (Buc.) — a 
lui Fridl. Golul victoriei și al pro- 
movării formației Delte **
Divizia B îl are ca autor

CLASAMENT

1. DELTA TULCEA 2 2»
2. Petrolul Moinești J J ®
3. I.T A. Pașcani 1 ® 0 ,

intimul meet : Petrolul Moinești
I.T.A. Pașcani.

Gheorghe NERTEA

țional Badea în rol de coordonator, 
încerca să obțină prima victorie. 
Cei prezenți in tribune (aproximativ 
10.000 spectatori !), au asistat la o 
partidă de mare luptă desfășurată în 
limitele sportivității. Gloria Buzău, 
și-a impus superioritatea atacînd pe
riculos, mai ales i
prima parte, cei
mult sînt bucureștenii, 
să înscrie prin Ionescu (min. 17). 
încurajați de gol, Electronica atacă
insistent, dar ratează bune ocazii
prin Marcomete și Popa. Inițiativa 
este preluată apoi de buzoieni care 
reușesse să egaleze prin Negoescu 
(min. 39). La începutul reprizei 
doua, buzoienii acționează decis și, 
în min. 51—52, înscriu două goluri 
prin Cramer. Bucureștenii au ocazia 
să reducă din handicap în min. 89 

in extremis. A 
Rotaru 
(Galați)

a

PEDRO PEREZ-DUENAS
(CUBA) 

TRIPLUSALT

Delta Tulcea în 
pe Girip.

ELECTRONICA BUCUREȘTI — 
GLORIA BUZĂU 1—3 (1—1)

PLOIEȘTI (prin telefon). Electro
nica își juca ultima șansă în acest 
meci, iar Gloria, cu fostul interna-

dar Stelian apără 
arbitrat foarte bine M. 
(Iași) ajutat de G. Bîrsan 
și N. Rainea (Bîrlad).

CLASAMENT

V.

1
1
2

Buzău —

1 
1 
o

O 3-1 2 p.0____ .
9 0 2-0 2 p. 
021-50 p.

Fla-

coresp. jud.

i ’* 4 /
1—2. Gloria Buzău 
1—2. Flacăra Moreni

3. Electronica Obor 
Ultimul meci : Gloria 

căra Moreni.
ALBU -

METALUL DROBETA TR. SEVERIN — 
VAGONUL ARAD 2—1 (0—0)

R. VILCEA, 5 (prin telefon). Cele 
două formații au oferit cu multă 
generozitate celor peste 4 500 de 
spectatori (mulți veniți din localită
țile respectivelor echipe), un joc 

combativ, cu nmeroase faze de fot
bal autentic. Au cîștigat în final se
verinenii, dar, tot atît de bine vic
toria putea reveni și arădenilor 
care au avut numeroase ocazii de 
gol, în special în prima repriză, 
pe care___ au dominat-o cu autori
tate. Metalurgiștii sînt cei carejles- 
chid_______ ........ 1— .1. ~ Ș. .
care concretizează admirabil o lovi, 
tură 
reanu. Egalarea survine in min

scorul în min. 47, prin Boța,
liberă executată de Jimbo-

79,

asigurat promovarea
prin golul lui Breban la o centrare 
a lui Dobai. Bucuria arădenilor este 
de scurtă durată pentru că în min. 
89, Olteanu printr-un șut sec face 
ca scorul să devină 2—1 pentru se
verineni. Dar, meciul nu este jucat. 
Kato și Dobai forțează și trec pe 
lingă egalare în min. 91 snre de- 
decepția celor cîteritr sute de spec
tatori din Arad. A arbitrat 
bine Al. Pîrvu (București).

CLASAMENT

1. Metalul Drubeta Tr. Sev. 1 1
2. Independența Sibiu 1 0
3. Vagonul Arad 2 0

0
1

_____________ 1
Ultimul meci : Independența 

luL
D. ROȘIANU — coresp.

VICTORIA CĂREI — METROM
BRAȘOV 0—4 (0—0)

județean

HUNEDOARA, 5 (prin telefon). 
Deși aproape tot timpul meciului a 
plouat, cele două echipe au desfă
șurat un joc plăcut. în limitele 
sportivității. La, aceasta a contri
buit și 'arbitrajul excepțional pres
tat de Aurel Bentu, ajutat la linie 
de M. Bică și C. Dinulescu, toți 
din București. Primele minute, apar
țin echipei Victoria dar, treptat, 
întâlnirea se echilibrează și brașo
venii, mai abili, pun stăpînire pe 
joc. Minutele 27, 29, 30 și 35 în
seamnă tot atâtea momente de pe
ricol pentru apărătorii din Cărei, 
în repriza secundă, jucătorii de la 
Metrom sînt mai insistenți, sînt 
primii la minge Și. ca urmare, în 
min. 59 Furnică deschide scorul : 
1—0 pentru Metrom. în min. 60, 
Helvei ajunge prea târziu Ia minge 
și ratează astfel egalarea. Finalul 
partidei aparține brașovenilor, care 
reușesc să mai înscrie de trei ori, 
prin Ahghel' (min. 65 și 
raschivescu (min. 73).
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S a născut 
1946: are 1.83 m înălțime și cîn- 
tărest" 73 k4 : campion ojimnic 
în 1968 cn 5 40 m. recordman 
mondial in 1966 (5,32 m), 196&
(5.41 m) și 1972 — 5.63 m.

Ne obișnuisem a-1 numi pe 
Bob Seagren un „veteran” al 
săriturii cu prăjina și răminem 
surprinși văzîndu-i data peșterii. 
Campionul olimpic de la Ciudad 
de Mexico va împlini 26 de arii 
abia dhpâ întrecerea ■ sa de' la 
Miinchen. Este adevărat, au tre
cut cîțiva ani buni de cînd el 
a devenit un nume — la ju
mătatea deceniului șapte — ast
fel că atributul de veteran nu 
este, chiar pe de-a-ntregu) im
propriu.

Cariera post-mexicană a lui 
Seagren a fost destul de ciuda
tă. El și-a anunțat de cîteva ori 
retragerea — ca și Pennel care 
s-a ținut de cuvînt — dar a. re
venit de fiecare dată pe stadion. 
Nimeni nu-i cunoștea intențiile 
și posibilitățile reale, rezultatele 
sale nefiind. 
prea grozave, 
ne-a arătat, 
pus pe fapte mari. Bob a 
singurul care a prins „plasa” 
lui Isaksson în escalada recor
dului mondial.

In concursul de ia El Paso 
(22 mai) îl devansează, chiar, pe 
suedez, sărind primul 5,594 —
m — nu 5,60 m cum anunțase ini. 
țial — fiind învins totuși. în 
concursul respectiv la numărul 
de, încercări. Reușește apoi 
5.49 m care confirmă rezultatul 
precedent, tar duminică. în ca
drul concursului de selecție pen
tru J.O. realizează o performan
ță excepțională : 5.63 m !

ștlindu-1 un foarte bun om 
de concurs, credem că are sanse 
deosebite de a_și apăra la Miin
chen. titlul olimpic.

formă excelentă și pregătește iubi
torilor sportului o mare surpriză. De 
curînd, el a declarat ziariștilor: „Nu 
pot spune încă la ce probă voi lua 
startul la finele Iui august. Acest 
mic secret doresc să-1 păstrez pen
tru mine". Totuși, apropiații săi cred 
că principalul obiectiv ai lui Keino 
este doborîrea propriului record o- 
limpic la 1500 m—3:34,9. De altfel, 
tot secretul lui Keino constă în u- 
niversalitatea și în capacitatea sa, 
de a sprinta la momentul oportun 
pe orice distanță, simțindu-se 
fel de bine printre alergătorii 
distanțe medii ca si printre cei 
distanțe lungi.

APARIȚIA sprinterului sovietic 
Valeri Borzov, a răsturnat multe din 
ideile preconcepute cu privire la 
primatul american asupra probelor 
de viteză pe 100 și 200 m. Este in
teresant de remarcat că acest exce
lent produs al atletismului din 
U.R.S.S., apărut ca prin minune la 
concursurile unionale ale Sparta- 
chiadei, este nu numai un per
former de elită, ci și un teoreti
cian al atletismului. în acest do
meniu el dorește să continue ope
ra antrenorului său Petrovski. 
Borzov, care a coborît teoriile din 
domeniul abstracțiilor în acela al 
succeselor pe piste, dorește să de
vină după J.O. antrenor pentru 
a „răsturna unele idei conservatoa
re care domină încă lumea sprin
tului".

PRESA 
larizează 
recorduri 
nicienii și constructorii bazelor o- 
limpice. Iată că raportul poliției 
tniincheneze arată că nici hoții din 
acest oraș nu au vrut 
mai prejos, stabilind și 
duri. De la înceDutul 
țiilor si amenajărilor 
și satului olimpic, de pe diferitele 
șantiere s-au „volatilizat" 114 
cu utilaje și instrumente. 75 
burghie electrice, 15 aparate de 
dură, 23 aparate mecanice de 
iat, 12 compresoare, 5 transfor
matoare pentru aparate de sudat, 
10 vehicule grele și o... betonieră!

VEST-GERMANÂ popu- 
în toate felurile diferitele 
tehnice, realizate de teh-

NOUA DIN CEI UNSPREZECE 
cicliști argentinieni au fost scoși 
din lot, deoarece s-au dopat pen
tru concursurile de selecție. în 
afară de această sancțiune, ei sînt 
suspendați de la orice activitate 
pe timp de o lună.

ÎNAINTE chiar de 
tivitatea, Tumul de 
J.O., ca și Centrul 
început... să oxideze, 
coperă ambele construcții 
lice, 
efect estetic. Secretul constă 
faptul că, în procesul de construc
ție, s-a utilizat un aliaj metalic 
special, al cărui specific este oxi- 
darea rapidă în stratul superficial, 
după care procesul încetează cu 
desăvîrșire.

FIECARE 
satul olimpic 
care nu este, 
de. Comitetul 
persoană particulară, 
apartamentele rezemate bărbaților, 
au fost vindute imediat după ce 
au fost construite, urmînd a se 
include într-un cartier ultramo
dern. Proprietarii, firește, nu au 
voie să le ia în posesie decît 
după terminarea J.O., dar primesc 
chirie de la Comitetul Olimpic, 
pentru faptul că sportivii le lo
cuiesc casele. Cei mai mulți din
tre acești .proprietari au . refuzat 
să primească însă vreun ban,, mul- 
țumindu-se cu autografele și cu 
prietenia celor găzduitî. în 
rile ce adăpostesc fetele, se 
stala Cetatea universitară 
Miinchen.

a începe ac- 
televiziune al 
de presă, au 
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A 
iui 
avut loc în orașul 
Pernadario la 160 km de Havana. 
Rezultatul a fost excelent : 
14,61 m. Un an mal tîrziu. Duenas 
sare 15,78 m, dar o ruptură de 
mușchi îi face indisponibil timp 
de aproape jumătate de an.

Duenas îl are ca antrenor pe 
exreccrdmanul mondial Leonid 
Scerbakov (U.R.S.S.), care-i este 
un excelent pedagog și sfetnic. 
In martie 1970 sare 16,30 m și se 
afirmă pe plan mondial, pentru 
ca la 5 august 1971 la Jocurile 
Panamericane, să stabilească un 
nou record mondial 
ta performantă de 
realizată din prima 
vînd în continuare 
serie : 14,93 m, 17,04 
17.19 m).

Pedro Perez-Duenas este stu
dent al Facultății de medicină 
din Havana. Este născut la 
23 februarie 1952, are 177 m si 
64 kg.

debutat la 16 ani, cu prile- 
unui concurs școlar care a 

său natal

J. O. Șl VACANȚA ȘCOLARILOR 
AUSTRIECI

Austria n-ezintă caracteristica — 
nemaiîntâlnită în altă țară — ca în
ceperea școlilor să difere de la o re
giune la alta. De aceea, hotărîrea a- 
nuntată de ministrul austriac al edu
cației naționale ca la Viena și (n 
regiunile din sudul tării începerea 
cursurilor școlare să nu țfnă seama 
de... perioada de disputare a J.O.

cu excelen- 
17,40 m — 
săritură (a_ 
următoarea 

m, 17 12 m

de la Miinchen. a fost întâmpinată 
eu răceală, comitetele de părinți și 
autoritățile școlară solicitând anterior 
ministrului o prelungire a vacanței 
ptnă Ia încheierea Olimpiadei. cu 
totul alta este situația în regiunile 
din vestul tării, unde începerea 
cursurilor se va face cu o săptămâ
nă după jocuri...

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

TURUL IUGOSLAVIEI
Etapa a 4-a a Turului Iugoslaviei 

a purtat caravana ciclistă pe traseul 
Ilidza-Zenika de-a lungul a 74 km. Vic
toria a revenit olandezului Van Dongen 
învingător la sprint în fața iugoslavi
lor Kuvalja și Kunaver. In același 
timp cu învingătorul (lh 39 :12) au 
mai sosit cehoslovacii Kubicek șl Ha
velka, românul Constantin Ciocan, iu
goslavii Plesko și Zakotnik, elvețianul 
Glor și maghiarul Isak. In clasamen
tul general Individual contlnuă-să condu
că Kuvalja, urmat la 30 de secunde de 
Lavrușkin (U.R.S.S.). Clasamentul ge
neral pe echipe : 1. U.R.S.S., 2. Polo
nia — la 3:15. 3. Iugoslavia — la
5 : 00... 9 România la 11 : 23.

WLADISLAV KOMAR : 21 
METRI LA GREUTATE

în cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat, la Varșovia, Wladislav Ko
mar a stabilit un nou record al Po
loniei în proba de aruncare a greutății 
cu performanta de 21 m. (Vechiul re
cord îi aparținea cu 20,95 m). Komar 
este cel de-al patrulea aruncător euro
pean care depășește granița celor 21 de 
metri.

TURUL FRANȚEI (ETAPA A 5-A)

Etapa a 5-a' a Turului Franței, Merlin
Plage — Royan (236 km) a fost cîștigată 
de francezul Cyrrile Guimard în 51122:43

(media orară 43,878 km). Pe locurile ur
mătoare, în același timp cu învingătorul, 
au sosit belgienii Van Marcke Veer- 
beck și Godefroot. Guimard a' preluat 
din nou tricoul galben, avînd un avans 
de 19 secunde fată de Eddy Merckx. 
Urmează Sverts (Belgia) la 34 de se
cunde, Ocana (Spania) și Godefroot la 
53 secunde etc.

NOU RECORD EUROPEAN 
LA DISC — BĂRBAȚI

In cadrul unul concurs internațional 
de atletism, desfășurat ieri Ia Stockholm, 
suedezul Ricky Bruch a obținut per
formanța de 68,38 m la aruncarea discu
lui, rezultat care constituie un nou re
cord european în această probă.


